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KOMUNIKATY URZĘDOWE
40
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(wpisy i zmiany)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. wydaną na podstawie art.
25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1314), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

2079

Stanisław Budner

Łódź

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2018 r. wydaną na podstawie art.
25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1314), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

3132

Bożena Anna Plucińska

Lądek Zdrój
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C Z Ę Ś Ć II

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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)
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A. WYNALAZKI
41
UDZIELONE PATENTY
(od nr 227 941 do nr 228 240)

B1 (11) 228175
(41) 2016 08 01
(51) A01D 46/22 (2006.01)
A01D 46/247 (2006.01)
(22) 2015 01 29
(21) 411104
(72) MARKOWSKI HENRYK, Szczuczyn (PL)
(73) MARKOWSKI HENRYK, Szczuczyn (PL)
(54) Urządzenie do ręcznego udoskonalonego zbioru owoców ja‑
godowych

B1 (11) 228190
(41) 2017 05 22
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(22) 2015 11 09
(21) 414718
(72) POL PRZEMYSŁAW, Józefów (PL); LIGASZEWSKI MACIEJ,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Ul do rozrodu ślimaków

B1 (11) 228068
(41) 2017 01 16
(51) A01G 31/00 (2006.01)
A01G 31/02 (2006.01)
(21) 412973
(22) 2015 07 03
(72) SŁOTA MICHAŁ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Semi‑hydroponiczny system do prowadzenia wzrostu roślin
jednoliściennych, zwłaszcza zbożowych oraz sposób prowadzenia
wzrostu roślin tego typu

(41) 2017 05 22
B1 (11) 228191
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(22) 2015 11 09
(21) 414719
(72) POL PRZEMYSŁAW, Józefów (PL); LIGASZEWSKI MACIEJ,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Przenośna zagroda polowa do chowu i hodowli ślimaków

B1 (11) 228186
(41) 2017 05 22
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 414714
(22) 2015 11 09
(72) POL PRZEMYSŁAW, Józefów (PL); LIGASZEWSKI MACIEJ,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Karmnik dla ślimaków
B1 (11) 228187
(41) 2017 05 22
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 414715
(22) 2015 11 09
(72) POL PRZEMYSŁAW, Józefów (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kuweta do podchowu ślimaków
B1 (11) 228188
(41) 2017 05 22
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 414716
(22) 2015 11 09
(72) POL PRZEMYSŁAW, Józefów (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do rozrodu ślimaków
B1 (11) 228189
(41) 2017 05 22
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 414717
(22) 2015 11 09
(72) POL PRZEMYSŁAW, Józefów (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do podchowu ślimaków

B1 (11) 228232
(41) 2017 02 13
(51) A01K 95/00 (2006.01)
(22) 2015 07 30
(21) 413343
(72) TERESCHENKO KONSTANTIN, Kharkov (UA); BLYZNYUK
NAZAR, Kuty (UA)
(73) FISHINGSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Łącznik, zwłaszcza dla obciążników wędkarskich
B1 (11) 228179
(41) 2016 05 23
(51) A01M 1/20 (2006.01)
A01M 13/00 (2006.01)
(21) 411729
(22) 2013 06 24
(30) A 2012 08192
2012 07 04
UA
(86) 2013 06 24
PCT/RU13/00533
(87) 2014 01 09
WO14/007677
(72) LOKSHIN GLEB VLADIMIROVITCH, Moskwa (RU)
(73) LOKSHIN GLEB VLADIMIROVITCH, Moskwa (RU)
(54) Kaseta owadobójcza
B1 (11) 228192
(41) 2017 07 17
(51) A01N 1/02 (2006.01)
(21) 415791
(22) 2016 01 14
(72) TRZCIŃSKA MONIKA, Kraków (PL); BRYŁA MAGDALENA,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposób mrożenia
nasienia
B1 (11) 228101
(41) 2017 05 08
(51) A01N 25/10 (2006.01)
(21) 414560
(22) 2015 10 27
(72) SANECKI PRZEMYSŁAW, Rzeszów (PL); RAWSKI RAFAŁ,
Rzeszów (PL); SKITAŁ PIOTR, Łańcut (PL)
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(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Preparat biodegradowalny do zwalczania ślimaków nagich
i skorupkowych oraz jego zastosowanie
B1 (11) 228067
(41) 2016 11 21
(51) A01N 31/08 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/04 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) 412398
(22) 2015 05 20
(72) KONECKA EDYTA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL); KAZNOWSKI
ADAM, Kostrzyn (PL); GROCHOWSKA JOANNA, Odolanów (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Kompozycja owadobójcza i zastosowanie kompozycji
B1 (11) 228027
(41) 2016 12 05
(51) A01N 35/02 (2006.01)
A01N 25/08 (2006.01)
A01N 25/02 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
(21) 412414
(22) 2015 05 21
(72) OKIŃCZYC PIOTR, Oleśnica (PL); STROJNY TOMASZ,
Szczodre (PL); SZUMNY ANTONI, Wrocław (PL); SROKA ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Preparat do kontroli roztoczy
B1 (11) 228049
(41) 2017 03 13
(51) A01N 43/40 (2006.01)
A01N 65/38 (2009.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) 413874
(22) 2015 09 08
(72) RUDKO TADEUSZ, Lublin (PL); COMPA MAGDALENA,
Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
z wykorzystaniem preparatu zawierającego nikotynę
B1 (11) 228081
(41) 2012 06 04
(51) A23C 19/05 (2006.01)
A23C 19/032 (2006.01)
A23C 19/045 (2006.01)
(21) 393113
(22) 2010 12 02
(72) BARANOWSKA MARIA, Olsztyn (PL); BOHDZIEWICZ
KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); STANIEWSKI BOGUSŁAW, Olsztyn (PL);
CHOJNOWSKI WŁADYSŁAW, Wadąg (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO -MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL); P.M.T. TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania sera twarogowego
B1 (11) 228136
(41) 2014 11 10
(51) A23J 1/16 (2006.01)
A23J 3/14 (2006.01)
A23J 3/28 (2006.01)
(21) 406823
(22) 2014 01 13
(72) PĘKSA ANNA, Wrocław (PL); KOPEĆ WIESŁAW, Wrocław (PL);
MIEDZIANKA JOANNA, Oborniki Śląskie (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES
SPÓŁKA AKCYJNA, Łomża (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatu białka ziemniaczanego metodą
termiczną
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B1 (11) 228100
(41) 2015 06 22
(51) A23K 10/16 (2016.01)
A23L 3/015 (2006.01)
A23L 3/34 (2006.01)
(21) 406571
(22) 2013 12 18
(72) BASZCZOK FRANCISZEK, Katowice (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób stabilizacji mikrobiologicznej oraz fizykochemicznej
wysokobiałkowego preparatu z rozbitych komórek drożdży Yarrowia
lipolityca
B1 (11) 228099
(41) 2015 06 22
(51) A23L 3/015 (2006.01)
(21) 406570
(22) 2013 12 18
(72) BASZCZOK FRANCISZEK, Katowice (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób dezintegracji komórek drożdży Yarrowia lipolytica
w skali przemysłowej
B1 (11) 228116
(41) 2015 01 05
(51) A23L 27/10 (2016.01)
A21D 15/00 (2006.01)
(21) 404487
(22) 2013 06 27
(72) SOKOŁOWSKA BOŻENNA, Warszawa (PL)
(73) FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA-AROMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja aromatu bułki pszennej
B1 (11) 228134
(41) 2015 06 08
(51) A23L 33/00 (2016.01)
A01G 31/00 (2006.01)
A23L 3/40 (2006.01)
A23L 3/44 (2006.01)
A23L 27/14 (2016.01)
(21) 406353
(22) 2013 12 03
(72) KUREK ELIZA, Warszawa (PL)
(73) ZDROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin
zawierającej organiczne związki selenu
B1 (11) 227989
(41) 2016 06 06
(51) A24C 5/35 (2006.01)
B65G 15/14 (2006.01)
(21) 410271
(22) 2014 11 28
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL); SIKORA LESZEK,
Radom (PL); UGREWICZ GRZEGORZ, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Kanał transportowy w przemyśle tytoniowym
B1 (11) 227990
(41) 2016 06 06
(51) A24C 5/35 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)
(21) 410285
(22) 2014 11 28
(72) RYBA TOMASZ, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Dzielony kanał transportowy w przemyśle tytoniowym
B1 (11) 227988
(41) 2016 06 06
(51) A24C 5/356 (2006.01)
A24C 5/358 (2006.01)
(21) 410222
(22) 2014 11 26
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL); WARCHOŁ MAREK,
Pionki (PL)
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(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Kaseta na pojemnik na artykuły prętopodobne przemysłu tytoniowego
B1 (11) 228222
(41) 2016 10 24
(51) A41D 13/11 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61C 19/00 (2006.01)
(21) 411959
(22) 2015 04 13
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA,
Lublin (PL); GAWĘDA MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza
B1 (11) 228223
(41) 2016 10 24
(51) A41D 13/11 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61B 19/00 (2006.01)
(21) 411967
(22) 2015 04 13
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA,
Lublin (PL); GAWĘDA MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza
B1 (11) 228140
(41) 2015 07 06
(51) A44C 11/02 (2006.01)
A44C 5/00 (2006.01)
(21) 406786
(22) 2014 01 04
(72) SZYSZKOWIAK KRZYSZTOF, Leszno (PL)
(73) SZYSZKOWIAK KRZYSZTOF, Leszno (PL)
(54) Zapięcie jubilerskie
B1 (11) 228102
(41) 2015 09 14
(51) A47B 88/04 (2006.01)
A47B 88/16 (2006.01)
A47B 57/26 (2006.01)
A47B 57/54 (2006.01)
(21) 407385
(22) 2014 03 03
(72) KUKIEL STANISŁAW, Kicin (PL)
(73) PROMAG -MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo (PL)
(54) Zespół do blokowania szuflad, zwłaszcza meblowych i warsztatowych
B1 (11) 227992
(41) 2016 08 01
(51) A47B 95/00 (2006.01)
(21) 410987
(22) 2015 01 19
(72) NOWAKOWSKI ZBIGNIEW, Szczutowo (PL); WILCZYŃSKI
DARIUSZ, Golub-Dobrzyń (PL)
(73) REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin (PL)
(54) Okucie do szafek, zwłaszcza szafek kuchennych
B1 (11) 228113
(41) 2016 02 01
(51) A47C 1/026 (2006.01)
A47C 20/04 (2006.01)
(21) 408912
(22) 2014 07 18
(72) WOLNIK SZYMON, Kębłowo (PL); BARANOWSKI TOMASZ,
Mochy (PL); SZCZEPKOWSKI PIOTR STANISŁAW, Wolsztyn (PL)
(73) GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Przegub bezstopniowy, zwłaszcza do mebli tapicerowanych
B1 (11) 227978
(51) A47F 5/10 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)

(41) 2014 10 13
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(21) 403527
(22) 2013 04 12
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Regał ekspozycyjny
B1 (11) 228205
(41) 2017 01 30
(51) A47K 1/02 (2006.01)
A47B 67/02 (2006.01)
A47B 13/08 (2006.01)
(21) 413148
(22) 2015 07 16
(72) GIERSZEWSKI ROMAN, Gdańsk (PL)
(73) GIERSZEWSKI ROMAN FIRMA RESTYTUCJA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania mebli kuchennych i łazienkowych o podwyższonej odporności na wilgoć
B1 (11) 228218
(41) 2017 06 19
(51) A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
A47L 9/24 (2006.01)
(21) 415306
(22) 2015 12 14
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
(73) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
(54) Zestaw ssący instalacji centralnego odkurzania
B1 (11) 228042
(41) 2017 02 13
(51) A47L 9/00 (2006.01)
A47L 7/00 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
(21) 413457
(22) 2015 08 07
(72) LEHMANN DARIUSZ, Chmielnik (PL); FLOREK ZENON,
Sonina (PL)
(73) BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
BSH Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(54) Odkurzacz
B1 (11) 228105
(41) 2016 02 15
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
(21) 409146
(22) 2014 08 11
(72) TYBURCY EDWARD, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do analizy wybranych parametrów kaszlu
B1 (11) 228045
(41) 2015 11 23
(51) A61B 5/11 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61F 5/10 (2006.01)
(21) 408186
(22) 2014 05 12
(72) POLECHOŃSKI JACEK, Siemianowice Śląskie (PL); ROJCZYK-CHMAREK JOLANTA, Katowice (PL)
(73) AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO
KUKUCZKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Manipulandum do badania parametrów ruchów zginania i prostowania w stawie śródręczno -paliczkowym palca wskazującego
B1 (11) 227985
(41) 2016 05 09
(51) A61B 5/042 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
A61B 10/06 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)
(21) 410084
(22) 2014 11 07
(72) STEC SEBASTIAN, Warszawa (PL); CHOUDHARY SANJEEV,
Warszawa (PL); ŚLEDŹ JANUSZ, Skarżysko -Kamienna (PL)
(73) MEDIDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(54) Elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny zwłaszcza do pozyskiwania biopsji endomiokardialnej tkanek serca
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(72) SZYDLIK PIOTR PAWEŁ, Białystok (PL)
(73) SZYDLIK PIOTR PRAKTYKA LEKARSKA ESPINEN, Białystok (PL)
(54) System implantów do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa

B1 (11) 228204
(41) 2017 01 30
(51) A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
A61B 5/053 (2006.01)
G01G 19/44 (2006.01)
(21) 413147
(22) 2015 07 16
(72) LEWANDOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) 3DMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie pomiarowe oraz układ do kompleksowych badań
przesiewowych dla dzieci i młodzieży

B1 (11) 227973
(41) 2013 10 28
(51) A61B 18/20 (2006.01)
A45D 44/22 (2006.01)
(21) 398896
(22) 2012 04 20
(72) KOPROWSKI ROBERT, Sosnowiec (PL); WRÓBEL ZYGMUNT,
Katowice (PL); WILCZYŃSKI SŁAWOMIR, Mysłowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) System wspomagający wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

B1 (11) 228224
(41) 2016 12 19
(51) A61B 5/0205 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
(21) 412682
(22) 2015 06 11
(72) ŁUSZCZYK MARIUSZ, Mińsk Mazowiecki (PL); SZCZEPANIAK
ZENON, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ radaru do monitorowania parametrów życiowych człowieka w sposób ciągły

B1 (11) 228095
(41) 2017 04 24
(51) A61B 50/15 (2016.01)
(21) 414385
(22) 2015 10 15
(72) BUSZMAN PIOTR PAWEŁ, Katowice (PL); BUSZMAN PAWEŁ
EUGENIUSZ, Katowice (PL); MILEWSKI KRZYSZTOF, Katowice (PL)
(73) INNOVATIONS FOR HEART AND VESSELS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Stolik do zabiegów hemodynamicznych i modułowy system
zawierający stolik

B1 (11) 228146
(41) 2016 11 07
(51) A61B 5/0245 (2006.01)
A61B 5/0205 (2006.01)
(21) 412208
(22) 2015 05 04
(72) NOWOSIELSKI RADOSŁAW, Opole (PL); RULEWICZ MATEUSZ,
Wrocław (PL); UHEREK MICHAŁ, Rybnik (PL); ZAJĄC BERNARD,
Wrocław (PL)
(73) HEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Sposób i urządzenie do określania stanu fizjologicznego poszkodowanego
B1 (11) 228211
(41) 2017 04 24
(51) A61B 5/0285 (2006.01)
A61B 5/026 (2006.01)
A61B 5/0245 (2006.01)
(21) 414460
(22) 2015 10 22
(72) SZCZUREK ZBIGNIEW, Zabrze (PL); KOWALSKI PAWEŁ,
Zabrze (PL); MICHNIK ANDRZEJ, Piekary Śląskie (PL); WIŚNIOWSKI
RAFAŁ, Łaziska Górne (PL); KUBIK BARTŁOMIEJ, Jejkowice (PL);
SZUSTER BARBARA, Mikołów (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM,
Zabrze (PL)
(54) Sposób monitorowania zmian prędkości propagacji fali tętna
z zastosowaniem przenośnych modułów sensorycznych działających
w systemie rozproszonej bezprzewodowej sieci obszaru ciała
B1 (11) 228142
(41) 2016 04 25
(51) A61B 10/04 (2006.01)
A61B 10/06 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61B 17/32 (2006.01)
(21) 409824
(22) 2014 10 17
(72) PŁOWIECKI EMIL, Warszawa (PL); HURKAŁA LESZEK,
Legionowo (PL)
(73) BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Kateter zawierający element tnący
B1 (11) 227958
(51) A61B 17/70 (2006.01)
(21) 409986

(41) 2016 05 09
(22) 2014 11 05

B1 (11) 228030
(41) 2017 07 31
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61F 2/38 (2006.01)
A61F 2/50 (2006.01)
A61F 2/64 (2006.01)
A61F 2/68 (2006.01)
(21) 419887
(22) 2016 12 20
(72) OLINSKI MICHAŁ, Leszno (PL); BAGIŃSKI ANTONI,
Wrocław (PL); MURASZKOWSKI ARTUR, Wrocław (PL); SPERZYŃSKI
PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mechatroniczny układ adaptacji trajektorii, zwłaszcza protezy
kolana ludzkiego
B1 (11) 228031
(41) 2017 07 31
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61F 2/38 (2006.01)
A61F 2/50 (2006.01)
A61F 2/64 (2006.01)
A61F 2/68 (2006.01)
(21) 419888
(22) 2016 12 20
(72) OLINSKI MICHAŁ, Leszno (PL); HANDKE ARTUR, Wrocław (PL);
KAZIBRUDZKI JAKUB, Wysoka (PL); KIWAŁA SŁAWOMIR,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mechanizm z dostosowaniem trajektorii w czasie rzeczywistym,
zwłaszcza ortezy kolana ludzkiego
B1 (11) 228032
(41) 2017 07 31
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61F 2/38 (2006.01)
A61F 2/50 (2006.01)
A61F 2/64 (2006.01)
A61F 2/68 (2006.01)
(21) 419889
(22) 2016 12 20
(72) OLINSKI MICHAŁ, Leszno (PL); HANDKE ARTUR, Wrocław (PL);
KIWAŁA SŁAWOMIR, Wrocław (PL); WUDARCZYK SŁAWOMIR,
Oborniki Śląskie (PL)
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(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mechatroniczny układ do modyfikacji trajektorii, zwłaszcza
protezy kolana
B1 (11) 227987
(41) 2016 05 23
(51) A61F 2/28 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
C08K 3/32 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08L 5/12 (2006.01)
C08L 89/00 (2006.01)
(21) 410103
(22) 2014 11 12
(72) SOBCZAK-KUPIEC AGNIESZKA, Myślenice (PL); TYLISZCZAK
BOŻENA, Kęty (PL); MALINA DAGMARA, Kraków (PL); BIALIK-WĄS KATARZYNA, Wadowice (PL); WZOREK ZBIGNIEW,
Niepołomice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej
na bazie polimerów naturalnych, zawierającego hydroksyapatyt
B1 (11) 228008
(41) 2017 04 24
(51) A61F 2/76 (2006.01)
G09B 23/30 (2006.01)
(21) 414356
(22) 2015 10 13
(72) MIANOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); DĄBROWSKA-TKACZYK ANNA, Pruszków (PL); KWIATKOWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); CIEŚLIK PIOTR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Stanowisko do doświadczalnych badań modelowych kinematyki
i dynamiki zjawisk w strukturach odcinka kręgosłupa podczas procedur chirurgicznego nastawiania z wykorzystaniem ligamentotaksji
B1 (11) 228197
(41) 2008 03 17
(51) A61F 13/15 (2006.01)
A61L 15/16 (2006.01)
A61L 15/46 (2006.01)
(21) 380538
(22) 2006 09 04
(72) GŁOGOWSKI JACEK, Osiek (PL); PEIMEL AGNIESZKA,
Toruń (PL); CZECHOWSKA KAROLINA, Toruń (PL); ANDRZEJEWSKI
WIESŁAW, Toruń (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Wyrób chłonny
B1 (11) 228065
(41) 2016 10 10
(51) A61H 7/00 (2006.01)
(21) 411811
(22) 2015 03 30
(72) PROCHOR PIOTR, Czarna Białostocka (PL); WRÓBLEWSKA
JUSTYNA, Białystok (PL); TROCHIMCZUK ROMAN, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Mechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznego
B1 (11) 228170
(41) 2016 12 05
(51) A61K 31/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 412490
(22) 2015 05 26
(72) KRAWCZYK HANNA, Warszawa (PL); SZCZECIŃSKI PRZEMYSŁAW,
Warszawa (PL); GRZESIUK ELŻBIETA, Warszawa (PL); WRZESIŃSKI
MICHAŁ, Warszawa (PL); MIELECKI DAMIAN, Wyszków (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie pochodnych (E)-2-hydroksy-2’,4’-dinitrostilbenu
w preparacie farmaceutycznym
B1 (11) 228037
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01)

(41) 2010 09 27
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(21) 387584
(22) 2009 03 23
(72) MARCINIAK ANDRZEJ, Lublin (PL); TURSKI WALDEMAR
ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) PELC-MARCINIAK MARIOLA, Lublin (PL); MARCINIAK
SEBASTIAN BERNARD, Lublin (PL); MARCINIAK AGNIESZKA MARIA,
Lublin (PL); TURSKI WALDEMAR ANDRZEJ, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie kwasu kynureninowego w zapobieganiu lub
leczeniu chorób trzustki
B1 (11) 228077
(41) 2017 05 22
(51) A61K 31/185 (2006.01)
A61P 3/00 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
C07C 323/50 (2006.01)
(21) 414785
(22) 2015 11 13
(72) ZABŁOCKI KRZYSZTOF, Pruszków (PL); WASILEWSKI JANUSZ,
Olsztyn (PL)
(73) INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); UNIWERSYTET
WARMIŃSKO -MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL)
(54) Kwas 3 -dodecylosulfanylomasłowy do zastosowania
jako lek, zwłaszcza do zapobiegania rozwojowi insulinooporności oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas
3-dodecylosulfanylomasłowy jako substancję czynną
B1 (11) 228169
(41) 2016 12 05
(51) A61K 31/335 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 412489
(22) 2015 05 26
(72) KRAWCZYK HANNA, Warszawa (PL); SZCZECIŃSKI
PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); GRZESIUK ELŻBIETA, Warszawa (PL);
WRZESIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); MIELECKI DAMIAN,
Wyszków (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny w preparacie
farmaceutycznym
B1 (11) 228180
(41) 2016 09 26
(51) A61K 31/496 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
(21) 411751
(22) 2015 03 25
(72) GŁUCH MARCIN, Marki (PL); WIERZCHUCKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); NOWAK MARIUSZ, Warszawa (PL); ZAŁĘSKA
GRAŻYNA, Legionowo (PL)
(73) VIPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki (PL)
(54) Sposób wytwarzania tabletki zawierającej aripiprazol
B1 (11) 228171
(41) 2016 02 01
(51) A61K 31/795 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
(21) 409015
(22) 2014 07 29
(72) NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL); SZCZUBIAŁKA
KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL); PYRĆ KRZYSZTOF, Kraków (PL); CIEJKA
JUSTYNA, Mogilany (PL); MILEWSKA ALEKSANDRA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) N-sulfonowa pochodna polialliloaminy (NSPAH) do zastosowania w terapii i profilaktyce infekcji wywołanych przez ludzkie
metapneumowirusy hMPV
B1 (11) 228128
(51) A61K 33/38 (2006.01)
A61K 31/722 (2006.01)
A61K 31/715 (2006.01)
A61K 31/191 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)

(41) 2012 06 18
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(21) 393180
(22) 2010 12 08
(72) GŁUSZAK JAN LUDWIK, Motycz (PL); MUSIAŁ CZESŁAW,
Lublin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Preparat weterynaryjny
B1 (11) 227970
(41) 2013 09 02
(51) A61K 36/74 (2006.01)
(21) 398258
(22) 2012 02 28
(72) ŁUKASIAK JERZY WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOSTRZYŃSKA
WARYNIA BLANKA, Zaskoczyn (PL)
(73) A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK (PL)
(54) Sposób otrzymywania naparów wodnych z Uncaria tomentosa
B1 (11) 228073
(41) 2017 01 30
(51) A61M 5/14 (2006.01)
(21) 413286
(22) 2015 07 27
(72) SURTEL WOJCIECH, Lublin (PL); KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL);
MANIECKI MACIEJ, Sieprawice (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); MEDISQUAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Komora do kontroli przetaczania płynów
B1 (11) 227986
(41) 2016 05 09
(51) A61M 25/04 (2006.01)
A61M 25/10 (2013.01)
A61N 1/05 (2006.01)
A61B 5/0215 (2006.01)
A61B 5/042 (2006.01)
A61B 5/15 (2006.01)
A61M 31/00 (2006.01)
(21) 410085
(22) 2014 11 07
(72) STEC SEBASTIAN, Warszawa (PL); CHOUDHARY SANJEEV,
Warszawa (PL)
(73) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(54) Wielofunkcyjny, elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny
do zabiegów w elektrokardiologii
B1 (11) 228228
(41) 2016 07 18
(51) A61N 1/08 (2006.01)
A61N 1/32 (2006.01)
(21) 411989
(22) 2015 04 16
(72) PŁAZA MIROSŁAW, Kielce (PL); SZCZEŚNIAK ZBIGNIEW,
Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ generacji sygnałów, zwłaszcza do zastosowań w elektroterapii
B1 (11) 228135
(41) 2017 04 10
(51) A61N 2/02 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
A61N 5/073 (2006.01)
A61H 33/14 (2006.01)
A61H 35/00 (2006.01)
(21) 414152
(22) 2015 09 29
(72) SIEROŃ ALEKSANDER, Katowice (PL)
(73) SIEROŃ ALEKSANDER SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie terapeutyczne wielofunkcyjne
B1 (11) 228174
(51) A61P 1/16 (2006.01)
B01F 1/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 410766

(41) 2016 07 04

(22) 2014 12 23
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(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); LUKOSEK MAREK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
ZGODA MARIAN MIKOŁAJ, Łódź (PL); NACHAJSKI MICHAŁ,
Łódź (PL); KOŁODZIEJCZYK MICHAŁ, Końskie (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI,
Łódź (PL)
(54) Sposób solubilizacji cholesterolowych kamieni żółciowych
B1 (11) 227942
(41) 2016 07 04
(51) A61P 1/16 (2006.01)
B01F 1/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 410769
(22) 2014 12 23
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); LUKOSEK MAREK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
ZGODA MARIAN MIKOŁAJ, Łódź (PL); NACHAJSKI MICHAŁ,
Łódź (PL); KOŁODZIEJCZYK MICHAŁ, Końskie (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI,
Łódź (PL)
(54) Sposób solubilizacji cholesterolu
B1 (11) 228018
(41) 2016 11 21
(51) A62C 31/12 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
A62C 31/03 (2006.01)
(21) 412384
(22) 2015 05 18
(72) KUMÓR PIOTR, Kielce (PL)
(73) MIST-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Prądownica strażacka mgłowo -strumieniowa
B1 (11) 228085
(41) 2017 07 31
(51) A63G 21/14 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
(21) 420911
(22) 2017 03 21
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); SITEK RADOSŁAW,
Kraków (PL); PRUSAK DANIEL, Kraków (PL); KARPIEL GRZEGORZ,
Kraków (PL)
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Mechanizm startowy pojazdu oraz sposób rozpoczynania ruchu
pojazdu
B1 (11) 227951
(41) 2013 05 27
(51) B01D 53/04 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
(21) 401470
(22) 2011 01 24
(30) JP2010 -014532
2010 01 26
JP
JP2010 -014533
2010 01 26
JP
(86) 2011 01 24
PCT/JP11/51239
(87) 2011 08 04
WO11/093246
(72) UTAKI TAKAHISA, Osaka (JP); MORIOKA HAJIME, Osaka (JP);
KOTANI TAMOTSU, Osaka (JP)
(73) OSAKA GAS CO., LTD., Osaka (JP)
(54) Urządzenie do wzbogacania gazu palnego
B1 (11) 227975
(41) 2014 02 03
(51) B01D 53/26 (2006.01)
B01D 53/48 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
(21) 400201
(22) 2012 07 31
(72) OPALIŃSKA TERESA, Warszawa (PL); WIĘCH MACIEJ,
Warszawa (PL); MACIEJAK ANDRZEJ, Warszawa (PL); MAJDAK
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MAŁGORZATA, Łuków (PL); WNĘK BARTŁOMIEJ, Sochaczew (PL);
KRYSIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do zwiększania wartości opałowej biogazu
B1 (11) 228208
(41) 2017 02 27
(51) B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/79 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B05B 7/12 (2006.01)
(21) 413548
(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) Sposób atomizacji reagenta i dysza atomizująca reagent,
zwłaszcza do selektywnej redukcji niekatalitycznej tlenków azotu
w spalinach kotłów energetycznych
B1 (11) 228209
(41) 2017 02 27
(51) B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/79 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B05B 7/12 (2006.01)
(21) 413550
(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) Sposób selektywnej redukcji niekatalitycznej tlenków azotu
i układ selektywnej redukcji niekatalitycznej tlenków azotu zawierający zespół lancy atomizujący reagent
B1 (11) 228075
(41) 2017 03 13
(51) B01F 17/00 (2006.01)
B01F 17/22 (2006.01)
C08G 69/28 (2006.01)
C07D 207/404 (2006.01)
C10L 1/22 (2006.01)
(21) 413867
(22) 2015 09 08
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK,
Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ, Kraków (PL); BUJAS CELINA,
Głogoczów (PL); MARKOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL);
KRASODOMSKI WOJCIECH, Kraków (PL); WILAMOWSKI JAROSŁAW,
Kraków (PL); ŻÓŁTY MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania alkenylobursztynoimido -amidów o kontrolowanej zawartości grup imidowych i amidowych
B1 (11) 228083
(41) 2017 03 27
(51) B01J 3/00 (2006.01)
B01J 3/03 (2006.01)
B01J 3/04 (2006.01)
A47J 27/08 (2006.01)
F16J 13/00 (2006.01)
F16J 15/00 (2006.01)
(21) 413987
(22) 2015 09 15
(72) KRAJCZYŃSKI MAREK, Gdynia (PL)
(73) ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór (PL)
(54) Zespół zamknięcia komory procesowej autoklawu
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B1 (11) 227969
(41) 2012 04 10
(51) B01J 31/22 (2006.01)
B01J 31/08 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
C07B 53/00 (2006.01)
(21) 392548
(22) 2010 09 30
(72) ŁAPCZYŃSKI RADOSŁAW MIECZYSŁAW, Świebodzice (PL);
NIKLEWICZ PAWEŁ GRZEGORZ, Żagań (PL)
(73) SILESIAN CATALYSTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Heterogeniczny katalizator asymetrycznej syntezy organicznej
oraz sposób jego otrzymywania
B1 (11) 228196
(41) 2006 09 18
(51) B01J 37/00 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 23/10 (2006.01)
(21) 379446
(22) 2003 06 13
(86) 2003 06 13
PCT/NO03/00197
(87) 2004 12 23
WO04/110622
(72) ØYGARDEN ARNE HALLVARD, Notodden (NO); PÉREZ-RAMIREZ JAVIER, Tarragona (ES); WALLER DAVID, Porsgrunn (NO);
SCHÖFFEL KLAUS, Porsgrunn (NO); BRACKENBURY DAVID M.,
Porsgrunn (NO)
(73) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo (NO)
(54) Sposób wytwarzania porowatych materiałów katalitycznych
na nośniku do rozkładu N2O i zastosowanie materiału wytworzonego tym sposobem
B1 (11) 227981
(41) 2015 02 16
(51) B03C 1/26 (2006.01)
(21) 404984
(22) 2013 08 05
(72) FELIKS JACEK, Tenczynek (PL); KRAUZE KRZYSZTOF,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Separator magnetyczny
B1 (11) 228162
(41) 2015 08 03
(51) B05B 1/02 (2006.01)
F01N 1/08 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
(21) 406953
(22) 2014 01 27
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL); KALITA MAREK, Gliwice (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); MROWIEC ADAM,
Katowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Dysza gazowa z tłumikiem hałasu
B1 (11) 227963
(41) 2017 06 05
(51) B05B 5/00 (2006.01)
B05B 5/12 (2006.01)
B05B 7/00 (2006.01)
(21) 414924
(22) 2015 11 25
(72) KALBARCZYK ADRIAN, Lublin (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób malowania proszkowego wzdłużnych elementów
o ostrych krawędziach
B1 (11) 228164
(51) B07B 13/04 (2006.01)
B07B 13/05 (2006.01)
B07B 13/10 (2006.01)
(21) 407005

(41) 2015 07 20

(22) 2014 01 30
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(72) MIKŁASZ WOJCIECH, Chorzów (PL); KOZŁOWSKI JERZY,
Gliwice (PL); LEWANDOWSKI DARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Separator kolcowy dwuwalcowy
B1 (11) 228176
(41) 2016 08 29
(51) B21D 22/14 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21D 37/16 (2006.01)
(21) 411427
(22) 2015 02 27
(72) BALAWENDER TADEUSZ, Krzemienica (PL); ŚLIWA ROMANA
EWA, Łańcut (PL); BANAŚ JAN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób podgrzewania blach z materiałów trudno odkształcalnych poddawanych wyoblaniu
B1 (11) 228047
(41) 2017 04 24
(51) B21D 53/64 (2006.01)
B21H 7/06 (2006.01)
B21K 19/02 (2006.01)
(21) 414443
(22) 2015 10 22
(72) WIKTOROWICZ JAN, Opoczno (PL); BARAN ADAM, Opoczno (PL)
(73) AGRO -WIKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno (PL)
(54) Sposób wytwarzania lemieszy
B1 (11) 228195
(41) 2017 06 19
(51) B21F 35/00 (2006.01)
C21D 9/02 (2006.01)
F16F 1/02 (2006.01)
(21) 415228
(22) 2015 12 15
(72) SOWA WOJCIECH, Mielec (PL)
(73) METALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Zespół do obciskania sprężyn
B1 (11) 228029
(41) 2017 06 05
(51) B22C 1/00 (2006.01)
B22C 1/12 (2006.01)
(21) 414948
(22) 2015 11 25
(72) BULKOWSKI LECH, Gliwice (PL); GALISZ URSZULA,
Paczyna (PL); POGORZAŁEK JERZY, Żernica (PL); ŻAK ARTUR,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA,
Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania drobnoziarnistej struktury w odlewach
ze stopu AlNiCo
B1 (11) 228109
(41) 2017 04 10
(51) B22C 9/04 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
(21) 414230
(22) 2015 09 29
(72) PUCZYŃSKI DAMIAN, Warszawa (PL)
(73) PUCZYŃSKI DAMIAN STOPPA, Warszawa (PL)
(54) Sposób precyzyjnego odlewania metali nieżelaznych
B1 (11) 228076
(41) 2017 05 22
(51) B22C 9/08 (2006.01)
B22C 9/20 (2006.01)
(21) 414777
(22) 2015 11 13
(72) SZELIGA DARIUSZ, Trzeboś (PL); KUBIAK KRZYSZTOF,
Rzeszów (PL); SIENIAWSKI JAN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Forma ceramiczna do wytwarzania monokrystalicznych odlewów z nadstopów niklu
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B1 (11) 228007
(41) 2017 04 10
(51) B22D 25/06 (2006.01)
B22D 19/06 (2006.01)
(21) 414300
(22) 2015 10 06
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL); GŁOWNIA JAN, Kraków (PL);
DUTKIEWICZ JAN, Kraków (PL); TĘCZA GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków (PL)
(54) Zestaw narzędzia skrawającego i sposób wykonania zestawu
narzędzia skrawającego
B1 (11) 228059
(41) 2015 10 12
(51) B22F 3/00 (2006.01)
B22F 3/087 (2006.01)
B30B 11/00 (2006.01)
(21) 407712
(22) 2014 03 28
(30) P-403344
2013 03 28
PL
(72) ROSIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) GENICORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna (PL)
(54) Urządzenie z wielkoprądowym łącznikiem elektronicznym dla
konsolidacji materiałów proszkowych oraz sposób konsolidacji materiałów proszkowych za pomocą urządzenia z wielkoprądowym
łącznikiem elektronicznym
B1 (11) 228220
(41) 2017 07 03
(51) B23B 41/08 (2006.01)
F16L 41/04 (2006.01)
(21) 415633
(22) 2015 12 30
(72) ANASIEWICZ KAMIL, Lublin (PL); ANASIEWICZ WALDEMAR,
Abramowice Kościelne (PL)
(73) ANASIEWICZ KAMIL, Lublin (PL); ANASIEWICZ WALDEMAR
ANWOD ZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY WODOCIĄGOWEJ,
Abramowice Kościelne (PL)
(54) Nawiertka przyłączeniowa
B1 (11) 228089
(41) 2016 12 19
(51) B23K 11/10 (2006.01)
B21F 27/10 (2006.01)
(21) 412615
(22) 2015 06 08
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); PIETRAS ADAM,
Czerwionka-Leszczyny (PL); GRZESIK BOGUSŁAW, Gliwice (PL);
STĘPIEŃ MARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Sposób zgrzewania rezystancyjnego garbowego w konfiguracji
na krzyż zwłaszcza prętów aluminiowych
B1 (11) 227965
(41) 2017 07 17
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(21) 415746
(22) 2016 01 07
(72) GAWIN RAFAŁ, Ślęza (PL)
(73) MDS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Przyrząd do ustawiania elementów przed spawaniem
B1 (11) 228010
(51) B23P 9/00 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
C22F 1/00 (2006.01)
C23C 8/60 (2006.01)
C23C 8/72 (2006.01)
C23C 10/28 (2006.01)
C23C 10/30 (2006.01)
C21D 6/00 (2006.01)
C21D 8/00 (2006.01)
(21) 416112

(41) 2017 08 16

(22) 2016 02 11

Nr 2/2018
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(72) IWASZKO JÓZEF, Częstochowa (PL); KUDŁA KRZYSZTOF,
Waleńczów (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów metalicznych
B1 (11) 227966
(41) 2016 06 20
(51) B23P 19/00 (2006.01)
B23P 19/12 (2006.01)
B65G 47/04 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
(21) 410621
(22) 2014 12 18
(72) BOJANEK IGNACY, Piastów (PL); GRABIŃSKI MAREK,
Warszawa (PL); MYŚLIWIEC ARKADIUSZ, Warszawa (PL); JAGIEŁŁO
PAWEŁ, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI LECH, Warszawa (PL);
RYBAŁTOWSKI BOGUSŁAW, Kobyłka (PL); STAŃKO PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Stanowisko przygotowania zestawu śrub
B1 (11) 228143
(41) 2016 05 09
(51) B24B 49/10 (2006.01)
B24B 49/00 (2012.01)
B24B 47/22 (2006.01)
B24B 47/25 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)
B23Q 15/14 (2006.01)
B23Q 15/16 (2006.01)
(21) 409940
(22) 2014 10 27
(72) MUSIAŁ WOJCIECH, Koszalin (PL); KORDOWSKA MARTA,
Koszalin (PL); CHOROMAŃSKA MARIOLA, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Sposób i urządzenie pomiarowe do precyzyjnego szlifowania,
zwłaszcza za pomocą ściernicy elastycznej
B1 (11) 227974
(41) 2012 10 08
(51) B28B 11/24 (2006.01)
C04B 40/00 (2006.01)
(21) 399276
(22) 2012 05 23
(72) WÓJCIK STANISŁAW, Włoszczowa (PL); LIPNIAK MAREK,
Kurzelów (PL); PYRC MICHAŁ, Częstochowa (PL); ŁODO ALEKSY,
Wrocław (PL)
(73) STRUNOBET-MIGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuzki (PL)
(54) Sposób i układ elementów urządzenia do przyspieszonego
wiązania betonu w formach stalowych
B1 (11) 228093
(41) 2017 08 16
(51) B29C 53/08 (2006.01)
B29C 53/84 (2006.01)
B29D 23/00 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)
(21) 416084
(22) 2016 02 10
(72) TRYBEK MAREK, Jasło (PL); SEREDYŃSKI WACŁAW, Jasło (PL);
PAWLUŚ MACIEJ, Jasło (PL)
(73) PPHU GAMART SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Sposób formowania łukowych kształtek z odcinków rur wykonanych z tworzyw termoplastycznych
B1 (11) 228094
(41) 2017 07 31
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 415879
(22) 2016 01 22
(72) WĘGRZYN WOJCIECH, Radocza (PL)
(73) WĘGRZYN WOJCIECH, Radocza (PL)
(54) Układ głowicy drukującej
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B1 (11) 228039
(41) 2016 09 26
(51) B29C 70/00 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
B29D 99/00 (2010.01)
C08L 63/00 (2006.01)
(21) 411637
(22) 2015 03 18
(72) BOCZKOWSKA ANNA, Warszawa (PL); KUBIŚ MICHAŁ,
Warszawa (PL); CIECIERSKA EWELINA, Warszawa (PL);
CHABERA PAULINA, Mińsk Mazowiecki (PL); WIŚNIEWSKI
TOMASZ, Warszawa (PL); CZARNOCKI PIOTR, Milanówek (PL);
ŚWITKIEWICZ ROMAN, Warszawa (PL); FRĄCZEK WOJCIECH,
Warszawa (PL); MARJANOWSKI JĘDRZEJ, Warszawa (PL); MIKKE
RAFAŁ, Warszawa (PL); PAPIOREK ANDRZEJ, Jaworze (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); MIKKE
RAFAŁ DELTA, Warszawa (PL); ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko -Biała (PL)
(54) Materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i sposób wytwarzania materiału kompozytowego
B1 (11) 228097
(41) 2014 03 31
(51) B30B 11/06 (2006.01)
B30B 1/04 (2006.01)
(21) 400894
(22) 2012 09 24
(72) PENKAŁA DAWID, Katowice (PL); ROSIKOŃ WITOLD,
Pyskowice (PL); MĘŻYK CZESŁAW, Miedary (PL)
(73) PENKAŁA DAWID, Katowice (PL); ROSIKOŃ WITOLD,
Pyskowice (PL); MĘŻYK CZESŁAW, Miedary (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania brykietów opałowych
B1 (11) 228181
(41) 2016 10 24
(51) B30B 15/34 (2006.01)
B30B 15/32 (2006.01)
B30B 11/00 (2006.01)
(21) 412055
(22) 2015 04 20
(72) OBIDZIŃSKI SŁAWOMIR, Białystok (PL); WSZEBOROWSKI
DANIEL, Wścieklice (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Tor stabilizująco -chłodzący do brykietu
B1 (11) 228114
(41) 2017 05 22
(51) B32B 15/00 (2006.01)
B32B 13/00 (2006.01)
F41H 5/013 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
E05G 1/024 (2006.01)
(21) 414736
(22) 2015 11 09
(72) PUŚCIAN ANDRZEJ, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) GISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) System łączenia balistycznych paneli ściennych
B1 (11) 227976
(41) 2013 11 25
(51) B32B 18/00 (2006.01)
B32B 7/10 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
(21) 403385
(22) 2013 04 02
(72) JURKÓW DOMINIK, Oława (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób łączenia niewypalonych struktur wykonanych w technologii niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej z wypalonymi ceramikami i metalami
B1 (11) 228086
(51) B32B 27/02 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)

(41) 2013 09 02
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B32B 33/00 (2006.01)
A47C 7/20 (2006.01)
A47C 7/18 (2006.01)
(21) 398261
(22) 2012 02 28
(72) KOWALSKI MACIEJ, Seligów (PL)
(73) KOWALSKI MACIEJ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA
KOMUNIKACYJNEGO TAPS, Seligów (PL)
(54) Układ tapicerski
B1 (11) 228112
(41) 2013 08 19
(51) B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 37/02 (2006.01)
B32B 38/04 (2006.01)
B65D 65/28 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
(21) 398143
(22) 2012 02 17
(72) PECHCIN SŁAWOMIR, Brzóze (PL)
(73) SÜDPACK KŁOBUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłobuck (PL)
(54) Opakowanie barierowe z barierą na czynniki zewnętrzne oraz
sposób jego wykonania
B1 (11) 228131
(41) 2017 07 17
(51) B41F 5/24 (2006.01)
B41F 31/26 (2006.01)
B41N 7/06 (2006.01)
(21) 415778
(22) 2016 01 12
(72) HINC PIOTR, Borkowo (PL)
(73) RAUSZ RAFAŁ GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII, Gdańsk (PL)
(54) Struktura przestrzenna powierzchni poligraficznego cylindra
aniloksowego do przenoszenia lakieru na wałek lakierujący, oparta
na figurze pięciokąta foremnego
B1 (11) 228166
(41) 2015 11 23
(51) B60K 1/00 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
(21) 408212
(22) 2014 05 15
(72) WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); BRANOWSKI BOGDAN,
Poznań (PL); GŁOWALA SEBASTIAN, Kotunia (PL); ZABŁOCKI
MAREK, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Pojazd transportowy lub rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchu
B1 (11) 228110
(41) 2017 04 24
(51) B60N 2/00 (2006.01)
B60N 2/24 (2006.01)
B61D 33/00 (2006.01)
(21) 414412
(22) 2015 10 19
(72) SZYMAŃSKI SEBASTIAN, Napachanie (PL)
(73) SZYMAŃSKI SEBASTIAN STER SERWIS, Napachanie (PL)
(54) Sposób wytwarzania foteli użytku publicznego z tworzyw
sztucznych
B1 (11) 228082
(41) 2017 02 27
(51) B60N 3/02 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
F16B 7/08 (2006.01)
F16B 2/00 (2006.01)
(21) 413557
(22) 2015 08 13
(72) STRÓŻYK ANDRZEJ, Wilkowice (PL)
(73) STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ASTROMAL, Wilkowice (PL)
(54) Złączka poręczy

Nr 2/2018

B1 (11) 228221
(41) 2017 07 17
(51) B60S 3/04 (2006.01)
B60S 3/06 (2006.01)
(21) 415764
(22) 2016 01 12
(72) MŁYNARCZYK WITOLD, Sieradz (PL); TOMALA KRZYSZTOF,
Sieradz (PL)
(73) IDEA TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz (PL)
(54) Myjnia do pojazdów wielkogabarytowych
B1 (11) 228172
(41) 2016 01 18
(51) B61D 3/18 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
(21) 408778
(22) 2014 07 07
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); CZERWIŃSKI JAROSŁAW,
Czerwonak (PL); STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz (PL);
MERKISZ-GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL); NOWACZYK
TOMASZ, Grabonóg (PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Układ jezdny modułowego systemu transportu kombinowanego kolejowo-drogowego
B1 (11) 228115
(41) 2017 01 30
(51) B61L 21/04 (2006.01)
(21) 413199
(22) 2015 07 20
(72) SOWA KAZIMIERZ, Gliwice (PL); RASIEJ MACIEJ, Trzebinia (PL);
KIERAT ANETA, Gliwice (PL); POLAŃSKI SŁAWOMIR, Katowice (PL);
FRYSZ MAREK, Katowice (PL); WOLNIK RYSZARD, Boruszowice (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Układ blokady liniowej dla bocznicy szlakowej
B1 (11) 227993
(41) 2016 09 26
(51) B62D 55/30 (2006.01)
B62D 55/116 (2006.01)
(21) 411691
(22) 2015 03 23
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ, Gliwice (PL); CZAPLA TOMASZ, Gliwice (PL);
DUDEK OLAF, Łaziska Górne (PL); KLEIN WOJCIECH, Knurów (PL);
KRZYSTAŁA EDYTA, Czerwionka-Leszczyny (PL); STRĄCZYŃSKI
MACIEJ, Blachownia (PL); SAMOLEJ MACIEJ, Toporowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ napinania gąsienicy z opuszczaniem koła napinającego
pojazdu gąsienicowego
B1 (11) 227994
(41) 2016 09 26
(51) B62D 55/116 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
(21) 411692
(22) 2015 03 23
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ, Gliwice (PL); CZAPLA TOMASZ, Gliwice (PL);
DUDEK OLAF, Łaziska Górne (PL); KLEIN WOJCIECH, Knurów (PL);
KRZYSTAŁA EDYTA, Czerwionka-Leszczyny (PL); STRĄCZYŃSKI
MACIEJ, Blachownia (PL); SAMOLEJ MACIEJ, Toporowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi pojazdu gąsienicowego przy realizacji obrotu wahacza
B1 (11) 227995
(41) 2016 09 26
(51) B62D 55/116 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
(21) 411717
(22) 2015 03 23
(72) MĘŻYK ARKADIUSZ, Gliwice (PL); CZAPLA TOMASZ, Gliwice (PL);
DUDEK OLAF, Łaziska Górne (PL); KLEIN WOJCIECH, Knurów (PL);
KRZYSTAŁA EDYTA, Czerwionka-Leszczyny (PL); STRĄCZYŃSKI
MACIEJ, Blachownia (PL); SAMOLEJ MACIEJ, Toporowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Liniowy układ opuszczania przednich kół pojazdu gąsienicowego

Nr 2/2018
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B1 (11) 227954
(41) 2014 05 26
(51) B63B 5/24 (2006.01)
B63B 7/06 (2006.01)
B63B 35/71 (2006.01)
B63B 35/73 (2006.01)
(21) 401582
(22) 2012 11 12
(72) PEŁCZYŃSKI ZBIGNIEW, Gdynia (PL)
(73) PEŁCZYŃSKI ZBIGNIEW, Gdynia (PL)
(54) Łódka rekreacyjna
B1 (11) 228129
(41) 2013 12 09
(51) B63B 29/12 (2006.01)
B60N 3/10 (2006.01)
A47G 23/03 (2006.01)
(21) 399346
(22) 2012 05 28
(72) KIEŁPIŃSKI WOJCIECH, Ciechocinek (PL)
(73) KIEŁPIŃSKI WOJCIECH, Ciechocinek (PL)
(54) Samopoziomująca podstawa
B1 (11) 228046
(41) 2016 01 18
(51) B65D 77/28 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
(62) 403893
(21) 413982
(22) 2013 05 15
(72) ZARĘBSKI JAN, Gdańsk (PL)
(73) LONZA-NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR MICHAŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania butelki z napojem oraz żelowymi kulkami
smakowymi
B1 (11) 228144
(41) 2016 07 18
(51) B65G 15/64 (2006.01)
B65G 39/16 (2006.01)
(21) 410901
(22) 2015 01 09
(72) JAMROZIK PIOTR, Zabrze (PL); SEMENIUK ANDRZEJ,
Gliwice (PL); FRANKE GRZEGORZ, Zabrze (PL)
(73) DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piekary Śląskie (PL)
(54) Urządzenie do samoczynnego utrzymywania położenia taśmy
przenośnika
B1 (11) 228044
(41) 2016 05 09
(51) B65G 39/16 (2006.01)
(21) 409923
(22) 2014 10 27
(72) FURMANIK KAZIMIERZ, Kraków (PL); WÓJCICKI WALDEMAR,
Piotrków Trybunalski (PL); BIEDROWSKI TOMASZ, Drzewica (PL);
FAMULSKI WIESŁAW, Piotrków Tybunalski (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); FAMUR INSTITUTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Krążnik naprowadzający taśmę przenośnika na bieg prostoliniowy
B1 (11) 228145
(41) 2016 08 16
(51) B65G 45/20 (2006.01)
(21) 411234
(22) 2015 02 11
(72) JAMROZIK PIOTR, Zabrze (PL); SEMENIUK ANDRZEJ,
Gliwice (PL)
(73) DEMETRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piekary Śląskie (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia taśmy przenośnika taśmowego
B1 (11) 228111
(41) 2017 06 19
(51) B65G 53/04 (2006.01)
(21) 415179
(22) 2015 12 08
(72) LIPIAK KAMIL, Tczew (PL); MALINOWSKI ŁUKASZ, Tczew (PL)
(73) LIPIAK KAMIL METTEC, Tczew (PL)
(54) Sposób automatycznego podawania odkuwek w procesie wytwarzania małogabarytowych elementów
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B1 (11) 228069
(41) 2017 01 16
(51) C01B 33/44 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
(21) 413091
(22) 2015 07 10
(72) MAJKA TOMASZ, Tarnów (PL); LESZCZYŃSKA AGNIESZKA,
Kraków (PL); PIELICHOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nanododatek w postaci krzemianu warstwowego do nanokompozytu polimerowego i sposób wytwarzania nanododatku
w postaci krzemianu warstwowego do nanokompozytu polimerowego
B1 (11) 227952
(41) 2014 05 12
(51) C04B 35/195 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 38/06 (2006.01)
C04B 38/00 (2006.01)
(21) 401536
(22) 2012 11 09
(72) DARŁAK PAWEŁ, Kraków (PL); DŁUGOSZ PIOTR, Kraków (PL);
KRZYŻAK RUDOLF, Zakopane (PL)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania porowatej kształtki kordierytowej
B1 (11) 227953
(41) 2014 05 12
(51) C04B 35/195 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 38/06 (2006.01)
C04B 38/00 (2006.01)
(21) 401539
(22) 2012 11 09
(72) DARŁAK PAWEŁ, Kraków (PL); DŁUGOSZ PIOTR, Kraków (PL);
KRZYŻAK RUDOLF, Zakopane (PL)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków (PL)
(54) Sposób wykonywania porowatej kształtki kordierytowej
B1 (11) 228231
(41) 2017 01 30
(51) C05F 17/02 (2006.01)
(21) 413158
(22) 2015 07 16
(72) WRÓBLEWSKI GRZEGORZ, Ruszków Pierwszy (PL)
(73) WRÓBLEWSKI GRZEGORZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
WGW, Ruszków Pierwszy (PL)
(54) Zespół rozlewowy do nawozów, zwłaszcza nawozów płynnych
B1 (11) 228150
(41) 2015 10 26
(51) C05G 3/00 (2006.01)
(21) 407876
(22) 2014 04 14
(72) LUBKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); SMOROWSKA
ALEKSANDRA, Police (PL); KOZŁOWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL);
GRZMIL BARBARA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mineralny nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu
i sposób wytwarzania mineralnego nawozu wieloskładnikowego
o przedłużonym działaniu
B1 (11) 228151
(41) 2015 10 26
(51) C05G 3/00 (2006.01)
(21) 407877
(22) 2014 04 14
(72) LUBKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); SMOROWSKA
ALEKSANDRA, Police (PL); UKIELSKI RYSZARD, Mierzyn (PL);
GRZMIL BARBARA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mineralny nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu
i sposób wytwarzania mineralnego nawozu wieloskładnikowego
o przedłużonym działaniu

432

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 228090
(41) 2017 01 16
(51) C07C 51/43 (2006.01)
C07C 57/04 (2006.01)
C07C 57/07 (2006.01)
B01D 9/02 (2006.01)
(21) 413065
(22) 2015 07 08
(72) PLESNAR MAREK, Warszawa (PL); KIJEŃSKI JACEK,
Warszawa (PL); STĘPIEŃ WOJCIECH, Warszawa (PL); MIGDAŁ
ANTONI, Warszawa (PL); KĘDZIORA ANDRZEJ, Żyrzyn (PL); TOMOŃ
KRZYSZTOF, Zacharzyce (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania kwasu akrylowego przez krystalizację
ze stopu
B1 (11) 228011
(41) 2017 06 19
(51) C07C 51/087 (2006.01)
C07C 59/255 (2006.01)
(21) 415316
(22) 2015 12 15
(72) SYNORADZKI LUDWIK, Warszawa (PL); HAJMOWICZ HALINA,
Warszawa (PL); ZAWADA KRZYSZTOF, Kozietuły (PL); ŻUK PAWEŁ,
Warszawa (PL); JERZAK ANNA, Warszawa (PL); WISIALSKI JERZY,
Warszawa (PL); RUŚKOWSKI PAWEŁ, Wołomin (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania i krystalizacji kwasów diacylowinowych
B1 (11) 228103
(41) 2015 12 21
(51) C07C 67/02 (2006.01)
C07C 67/48 (2006.01)
C07C 69/52 (2006.01)
(21) 408509
(22) 2014 06 11
(72) HARASYM JOANNA, Radwanice (PL); BASZCZOK
MAŁGORZATA, Bełk (PL); MARYCZ KRZYSZTOF, Trzebnica (PL)
(73) HARASYM JOANNA, Radwanice (PL); BASZCZOK
MAŁGORZATA, Bełk (PL); MARYCZ KRZYSZTOF, Trzebnica (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny estrów etylowych roślinnych
kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości izomerów cis
B1 (11) 228230
(41) 2016 12 19
(51) C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
(21) 412742
(22) 2015 06 16
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); KACZMAREK DAMIAN, Kraśnica (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe bisamoniowe ciecze jonowe di[2-(2,4 -dichlorofenoksy)
propioniany] alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowe) oraz sposób
ich otrzymywania i zastosowanie jako środki ochrony roślin
B1 (11) 228020
(41) 2017 02 13
(51) C07C 211/62 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 413373
(22) 2015 07 31
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); WILK TOMASZ, Koziegłowy (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe herbicydowe bisamoniowe sole z kationem
alkilodiylo -bis(etanolodietyloamoniowym)
z anionem
4 -chloro -2-metylofenoksyoctowym albo 3,6 -dichloro -2-metoksy
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benzoesowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako
środki ochrony roślin
B1 (11) 228021
(41) 2017 06 19
(51) C07C 211/62 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
(21) 415152
(22) 2015 12 07
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KLEJDYSZ TOMASZ,
Poznań (PL); CZURYSZKIEWICZ DARIA, Poznań (PL); ŁĘGOSZ
BARTOSZ, Szamotuły (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Czwartorzędowe abietyniany tetraalkiloamoniowe, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe
szkodników magazynowych
B1 (11) 227946
(41) 2017 03 27
(51) C07C 245/08 (2006.01)
C07C 237/00 (2006.01)
C07C 211/00 (2006.01)
(21) 418932
(22) 2016 09 30
(72) MŁYNARZ PIOTR, Wrocław (PL); MATCZYSZYN KATARZYNA,
Wrocław (PL); POKŁADEK ZIEMOWIT, Kielce (PL); ZIEMIANEK
MARTA, Wrocław (PL); DEIANA MARCO, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Poliaminowe pochodne azobenzenu oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 228229
(41) 2016 10 24
(51) C07C 255/47 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
(21) 412067
(22) 2015 04 20
(72) ORTYL JOANNA AGNIESZKA, Złotniki (PL); CHACHAJ-BREKIESZ ANNA, Kraków (PL); KAMIŃSKA IWONA, Radymno (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe pochodne 1-aminonaftaleno -2-karbonitrylu, sposoby
ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej
B1 (11) 228087
(41) 2014 03 17
(51) C07D 233/60 (2006.01)
(21) 400731
(22) 2012 09 11
(72) NOWICKI JANUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); MOSIO -MOSIEWSKI
JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Funkcjonalizowana zasadowa ciecz jonowa typu gemini i sposób otrzymywania funkcjonalizowanej zasadowej cieczy jonowej
typu gemini
B1 (11) 228177
(41) 2016 09 26
(51) C07D 235/12 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
B01J 27/128 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 411703
(22) 2015 03 23
(72) JABŁOŃSKA-WAWRZYCKA AGNIESZKA MONIKA, Kielce (PL);
ROGALA PATRYCJA MONIKA, Busko -Zdrój (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Nowy chlorkowy związek koordynacyjny rutenu(VI) i sposób
wytwarzania jego krystalicznej postaci
B1 (11) 228178
(51) C07D 235/12 (2006.01)

(41) 2016 09 26
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C07F 15/00 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61L 101/44 (2006.01)
(21) 411704
(22) 2015 03 23
(72) CZERWONKA GRZEGORZ, Kielce (PL); KACA WIESŁAW ROMAN,
Łódź (PL); JABŁOŃSKA-WAWRZYCKA AGNIESZKA MONIKA,
Kielce (PL); ROGALA PATRYCJA MONIKA, Busko-Zdrój (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Wykorzystanie nowych kompleksów Ru(IV) i Ru(VI) jako inhibitorów procesu tworzenia się biofilmu bakteryjnego
B1 (11) 228053
(41) 2016 02 01
(51) C07D 471/08 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 408996
(22) 2014 07 28
(72) WALCZAK PAULINA, Świdnica (PL); OLEJNICZAK TERESA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 2-butylan-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on i sposób otrzymywania 2-butylan-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu
B1 (11) 228155
(41) 2014 12 22
(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
(62) 367945
(21) 409305
(22) 2002 05 29
(30) 60/294,775
2001 05 31
US
60/341,048
2001 12 06
US
(86) 2002 05 29
PCT/IB02/01905
(87) 2002 12 05
WO02/096909
(72) WILCOX GLENN ERNEST, Groton (US); KOECHER CHRISTIAN,
St. Ursen (CH); VRIES TON, Groningen (NL); FLANAGAN MARK
EDWARD, Groton (US); MUNCHHOF MICHAEL JOHN, Groton (US)
(73) PFIZER PRODUCTS INC., Groton (US)
(54) 3-{(3R, 4R)-4 -metylo-3-[metylo-(7H-pirolo[2, 3-d]pirymidyn-4ylo)-amino]-piperydyn-1-ylo}-3-okso-propionitryl
B1 (11) 228201
(41) 2015 10 26
(51) C07D 487/22 (2006.01)
C07D 491/22 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
(21) 407984
(22) 2014 04 24
(72) JANIGA ANITA, Włosienica (PL); GRYKO DANIEL T.,
Warszawa (PL); KRZESZEWSKI MACIEJ, Piła (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Pochodne diindolo[2,3-b:2’,3’-f]pirolo[3,2-b]piroli i sposób
ich otrzymywania
B1 (11) 228194
(41) 2014 04 28
(51) C07F 7/18 (2006.01)
C09K 17/36 (2006.01)
C04B 41/49 (2006.01)
(21) 401246
(22) 2012 10 16
(72) STAŃCZYK WŁODZIMIERZ, Łódź (PL); KURJATA JAN,
Łódź (PL); WIJAS KRYSTYNA, Łódź (PL); LEFIK MAREK, Kalonka (PL);

433

WOJCIECHOWSKI MAREK, Cekanów (PL); BARYŁA PATRYCJA,
Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL);
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania alkoksysilanów, mieszanina
hydrofobizująco -modyfikująca oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 228054
(41) 2016 07 18
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 414506
(22) 2015 10 26
(72) CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); WAWRZEŃCZYK CZESŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1,2-Dianyżoilo -sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 228055
(41) 2016 07 18
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 414878
(22) 2015 11 23
(72) CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1-Palmitoilo -2-anyżoilo -sn-glicero -3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
B1 (11) 228038
(41) 2017 01 30
(51) C07H 15/04 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
(21) 413284
(22) 2015 07 27
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); CHROBOK ANNA,
Zbrosławice (PL); ERFURT KAROL, Przegędza (PL); CZERNIAK
KAMIL, Sompolno (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL);
PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6 -tetra-O-acetyl-β-D-glukopiranozyloksy)etylo]-N,N,N-alkilodimetyloamoniowym i anionem (4 -chloro -2-metylofenoksy)octanowym oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 227982
(41) 2015 08 03
(51) C07H 19/20 (2006.01)
C12Q 1/42 (2006.01)
(21) 406893
(22) 2014 01 21
(72) KOWALSKA JOANNA, Warszawa (PL); JEMIELITY JACEK,
Warszawa (PL); BARANOWSKI MAREK, Warszawa (PL); NOWICKA
ANNA, Legionowo (PL); KASPRZYK RENATA, Błaszków (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Fluorofosforanowe analogi końca 5’ mRNA (kapu), sposób
ich otrzymywania i zastosowanie
B1 (11) 227980
(41) 2015 01 05
(51) C07K 1/36 (2006.01)
C07K 14/47 (2006.01)
(21) 404499
(22) 2013 06 28
(72) STRZAŁKA WOJCIECH, Kraków (PL); BARTNICKI FILIP,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób oczyszczania rekombinowanego ludzkiego białka PCNA
nie posiadającego metki fuzyjnej
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B1 (11) 228041
(41) 2016 01 18
(51) C07K 16/28 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
C12N 15/13 (2006.01)
A01K 67/027 (2006.01)
A01K 35/00 (2006.01)
(62) 366340
(21) 413188
(22) 2001 12 20
(30) 60/259,927
2001 01 05
US
(86) 2001 12 20
PCT/US01/51113
(87) 2002 07 11
WO02/053596
(72) COHEN BRUCE D., East Lyme (US); BEEBE JEAN, Salem (US);
MILLER PENELOPE E., Mystic (US); MOYER JAMES D., East Lyme
(US); CORVALAN JOSE R., Foster City (US); GALLO MICHAEL,
North Vancouver (US)
(73) AMGEN FREMONT INC., Thousand Oaks (US); PFIZER INC.,
Nowy Jork (US)
(54) Przeciwciało przeciwko receptorowi insulinopodobnego czynnika wzrostu I, zawierająca go kompozycja farmaceutyczna, sposób
jego wytwarzania, zastosowania, linia komórkowa, wyizolowana
cząsteczka kwasu nukleinowego, wektor, komórka gospodarza oraz
zwierzę transgeniczne.
B1 (11) 228108
(41) 2017 01 16
(51) C08G 8/10 (2006.01)
C08G 8/28 (2006.01)
C08G 14/08 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
B24D 3/28 (2006.01)
(21) 413064
(22) 2015 07 08
(72) KAŁĘDKOWSKI BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); JASIŃSKI
EDWARD, Pustków (PL); SZEMIEŃ MARIUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BIENIEK GRAŻYNA, Stary Ujazd (PL); ŁOZIŃSKI BOLESŁAW,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FILA JANINA, Kędzierzyn-Koźle (PL); DEPTA
MARTA, Pstrążna (PL); KANIA DANUTA, Brzeźnica (PL); GIL JANINA,
Dębica (PL); GOLISZEWSKA HALINA, Pustków (PL); CZOCHARA
GRZEGORZ, Kozodrza (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); LERG SPÓŁKA AKCYJNA, Pustków (PL)
(54) Sposób otrzymywania żywicy fenolowej
B1 (11) 228072
(41) 2017 01 30
(51) C08G 18/50 (2006.01)
C08G 18/32 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
(21) 413299
(22) 2015 07 28
(72) PIELICHOWSKI JAN, Kraków (PL); LUBCZAK RENATA,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania pianek poliuretanowych o zwiększonej
odporności termicznej
B1 (11) 228058
(41) 2017 06 19
(51) C08G 65/18 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
(21) 415263
(22) 2015 12 17
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF KAROL, Szczecin (PL); KOWALCZYK
AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposoby wytwarzania substancji błonotwórczej, substancja
błonotwórcza oraz fotoutwardzalna kompozycja powłokowa
B1 (11) 228064
(51) C08G 65/44 (2006.01)
C08G 65/38 (2006.01)

(41) 2016 09 26
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(21) 411645
(22) 2015 03 18
(72) WIELGOSZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); STASIŃSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); JEZIÓRSKA REGINA, Warszawa (PL); PAWŁOWSKI
SŁAWOMIR, Grodzisk Mazowiecki (PL); FIRLIK SEBASTIAN,
Mszczonów (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) metodą ciągłą
B1 (11) 228148
(41) 2016 12 19
(51) C08G 73/06 (2006.01)
C08G 12/00 (2006.01)
C07D 215/06 (2006.01)
(21) 412761
(22) 2015 06 18
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BERESKA BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); BERESKA AGNIESZKA, Gliwice (PL); GRABOWSKI
RAFAŁ, Siemianowice Śląskie (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS WITOLD, Kędzierzyn-Koźle (PL);
NOWICKI JANUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); NOWAKOWSKA-BOGDAN EWA, Opole (PL); MOŚCIPAN MAŁGORZATA, Brzeg (PL);
GURGACZ WOJCIECH, Krosno (PL); MEISSNER NATALIA, Łódź (PL);
JANKOWSKA BARBARA, Nowa Wieś (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim (PL)
(54) Sposób wytwarzania oligomerów 2,2,4 -trimetylo-1,2-dihydro
chinoliny
B1 (11) 227967
(41) 2013 10 28
(51) C08G 77/08 (2006.01)
C08J 11/16 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 398868
(22) 2012 04 18
(72) STAŃCZYK WŁODZIMIERZ, Łódź (PL); GANICZ TOMASZ,
Łódź (PL); KURJATA JAN, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób katalitycznej depolimeryzacji silikonów
B1 (11) 228106
(41) 2016 03 29
(51) C08J 3/28 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
A61L 27/20 (2006.01)
A61L 27/52 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61L 31/04 (2006.01)
(21) 409555
(22) 2014 09 22
(72) WACH RADOSŁAW A., Łódź (PL); ROSIAK JANUSZ M.,
Łódź (PL); ULAŃSKI PIOTR, Łódź (PL); ADAMUS AGNIESZKA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnych rurek polimerowych
z wypełnieniem, przeznaczonych zwłaszcza do regeneracji nerwów
obwodowych
B1 (11) 227996
(41) 2016 10 24
(51) C08K 3/32 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/20 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
(21) 411938
(22) 2015 04 10
(72) ADAMSKI ROBERT, Bełdów (PL); DOUGLAS TIMOTHY,
Gent (BE); KAMIŃSKA ANNA, Łódź (PL); MODRZEJEWSKA ZOFIA,
Łódź (PL); PAKOWSKI ZDZISŁAW, Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału kompozytowego chitozan/
hydroksyapatyt/krzemionka
B1 (11) 228063
(41) 2016 07 18
(51) C08L 67/00 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
(21) 410868
(22) 2015 01 12
(72) KWIATKOWSKI KONRAD, Dołuje (PL); KWIATKOWSKA
MAGDALENA, Szczecin (PL); ROSŁANIEC ZBIGNIEW,
Szczecin (PL); KOWALCZYK INEZ, Dobrzany (PL); WOJNOWSKI
JACEK, Choszczno (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania poliestrowych termoplastycznych kompozytów jednopolimerowych
B1 (11) 228088
(41) 2016 08 01
(51) C08L 83/04 (2006.01)
C08L 83/07 (2006.01)
C08K 7/06 (2006.01)
H01B 3/47 (2006.01)
H01B 13/22 (2006.01)
(21) 411011
(22) 2015 01 21
(72) ANYSZKA RAFAŁ, Łódź (PL); BIELIŃSKI DARIUSZ M., Zgierz (PL);
PĘDZICH ZBIGNIEW, Kraków (PL); IMIELA MATEUSZ, Straszów (PL);
ZARZECKA-NAPIERAŁA MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mieszanka na silikonowy kompozyt ceramizujący
B1 (11) 228124
(41) 2015 10 26
(51) C08L 95/00 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C08J 11/04 (2006.01)
(21) 408012
(22) 2014 04 25
(72) RADZISZEWSKI PIOTR, Warszawa (PL); SARNOWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); KRÓL JAN, Warszawa (PL); KOWALSKI KAROL,
Warszawa (PL); PIŁAT JERZY, Warszawa (PL); GIL KRZYSZTOF,
Łódź (PL); DIRNBERGER PETER, Warszawa (PL); NAWRACAJ
MIROSŁAW, Kraków (PL); RUTTMAR IGOR, Warszawa (PL)
(73) STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); TPA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54) Sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowego
B1 (11) 228182
(41) 2016 12 05
(51) C09J 163/00 (2006.01)
(21) 412592
(22) 2015 06 03
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 228163
(41) 2015 08 03
(51) C09K 17/02 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
(21) 406978
(22) 2014 01 29
(72) RAFALSKI LESZEK, Warszawa (PL); GAWOR BOGUSŁAW,
Warszawa (PL); KRYZIŃSKI MATEUSZ, Brody (PL)
(73) INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania zawiesin tiksotropowych, przeznaczonych do zapewnienia stateczności podłoża podczas wykonywania konstrukcji podziemnych
B1 (11) 228165
(51) C10B 39/08 (2006.01)
(21) 408064

(41) 2015 11 09
(22) 2014 04 30
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(72) SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL); FIGA JAN,
Zabrze (PL); STELMACH SŁAWOMIR, Zabrze (PL); JASTRZĄB
KRZYSZTOF, Bytom (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Sposób mokrego chłodzenia koksu i układ do mokrego chłodzenia koksu
B1 (11) 227979
(41) 2015 01 05
(51) C10B 53/02 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 404458
(22) 2013 06 26
(72) PAWLAK-KRUCZEK HALINA, Wrocław (PL); BRZDĘKIEWICZ
ARTUR, Częstochowa (PL); MADAJ WŁADYSŁAW, Wrocław (PL)
(73) PAWLAK-KRUCZEK HALINA PINWEST TECHNIKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób autotermicznej waloryzacji biomasy lub odpadów organicznych i urządzenie do autotermicznej waloryzacji biomasy lub
odpadów organicznych
B1 (11) 227957
(41) 2015 10 12
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 407750
(22) 2014 03 31
(72) AULICH PIOTR, Zielona Góra (PL)
(73) AULICH PIOTR, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób i instalacja do termicznego przekształcania materiałów
energetycznych
B1 (11) 228138
(41) 2015 01 05
(51) C10M 169/06 (2006.01)
(21) 404519
(22) 2013 07 01
(72) DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA
HALINA, Radziejów (PL); HAWRANKE JULIA, Gliwice (PL); SLANINA
FRANCISZEK, Mysłowice (PL); ZIMOCH JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); MARCIŃSKI MAREK, Kędzierzyn-Koźle (PL); MOSIO-MOSIEWSKI MAREK, Kędzierzyn-Koźle (PL); WASZCZYK
KRZYSZTOF, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); ICSO CHEMICAL PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Emulgator cieczy hydraulicznych.
B1 (11) 228227
(41) 2017 01 16
(51) C12N 1/36 (2006.01)
(21) 413124
(22) 2015 07 14
(72) ŁAKOTA PAWEŁ, Twardowo (PL); KOZŁOWSKA IZABELA,
Wójcin (PL); BEDNARCZYK MAREK, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO -PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób eliminacji endogennych pierwotnych komórek płciowych zarodków kurzych z użyciem emulsji treosulfanu, jako metody
częściowej sterylizacji zarodków kurzych
B1 (11) 228023
(41) 2017 03 27
(51) C12N 15/10 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
(21) 414109
(22) 2015 09 25
(72) PIEKAROWICZ ANDRZEJ, Warszawa (PL); KŁYŻ ANETA
MONIKA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób jednoczesnej prezentacji komórkowej i bakteriofagowej oparty o nitkowate bakteriofagi z Neisseria gonorrhoeae
B1 (11) 228024
(51) C12N 15/70 (2006.01)
C12N 15/67 (2006.01)
(21) 414704

(41) 2017 05 08
(22) 2015 11 06
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(72) STAWUJAK KRZYSZTOF, Bytom (PL); LUPA BOGUSŁAW,
Kryspinów (PL); STEĆ-NIEMCZYK JUSTYNA, Tenczynek (PL)
(73) BIOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zestaw wektorów ekspresyjnych
B1 (11) 228060
(41) 2014 09 29
(51) C12N 15/113 (2010.01)
(21) 403341
(22) 2013 03 27
(72) NASKRĘT-BARCISZEWSKA MIROSŁAWA ZOFIA, Poznań (PL);
BELTER AGNIESZKA, Krzyż (PL); ROLLE KATARZYNA MONIKA,
Kamionki (PL); PIWECKA MONIKA, Poznań (PL); SOSIŃSKA
PATRYCJA, Swarzędz (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Poznań (PL)
(54) Rybozymy typu „hammerhead”, kompozycja, środek terapeutyczny je obejmujące, ich zastosowania oraz sposób selektywnej
hydrolizy ex-vivo miR21 i prekursorów miR21
B1 (11) 228104
(41) 2016 02 01
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12N 9/16 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
(21) 408917
(22) 2014 07 18
(72) SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA, Łódź (PL); ANTCZAK
TADEUSZ, Łódź (PL); SZELĄG JAKUB, Jesień (PL); BIELECKI
STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny 2-metylobutylowych estrów
wyższych kwasów tłuszczowych
B1 (11) 228056
(41) 2017 01 30
(51) C12P 7/02 (2006.01)
C07D 309/30 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
(21) 417197
(22) 2016 05 13
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); SZCZEPANIK MARYLA,
Głogowo (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) (+)-5-hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-on oraz
sposób wytwarzania (+)-5-hydroksy-5-metylo -6-pentylotetrahyd
ropiran-2-onu o aktywności antyfidantnej
B1 (11) 228070
(41) 2017 01 30
(51) C12P 33/02 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 413207
(22) 2015 07 21
(72) RUGOR AGNIESZKA, Kraków (PL); SZALENIEC MACIEJ,
Kraków (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI
IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6 -trien-3-on-17-olu
B1 (11) 228071
(41) 2017 01 30
(51) C12P 33/02 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 413208
(22) 2015 07 21
(72) RUGOR AGNIESZKA, Kraków (PL); SZALENIEC MACIEJ,
Kraków (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); DYMARSKA
MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI
IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania 17α-metyloandrost-1,4 -dien-3-on-17-olu
B1 (11) 228161
(41) 2014 11 24
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 403996
(22) 2013 05 21
(72) GOSIEWSKI TOMASZ, Kraków (PL); BRZYCHCZY-WŁOCH
MONIKA, Kraków (PL); PIETRZYK AGATA, Kraków (PL); BULANDA
MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób jednoczesnej detekcji bakterii i grzybów w preparacie
biologicznym metodą PCR oraz zestaw do detekcji bakterii i grzybów
w preparacie biologicznym metodą PCR
B1 (11) 228091
(41) 2015 08 17
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
(21) 407163
(22) 2014 02 12
(72) BURZYŃSKA BEATA, Warszawa (PL); GÓRA MONIKA,
Warszawa (PL); MACIEJAK AGATA, Lesznowola (PL); TUŁACZ
DOROTA, Skierniewice (PL); KILISZEK MAREK, Warszawa (PL);
MICHALAK MARCIN, Warszawa (PL); OPOLSKI GRZEGORZ,
Michałowice (PL); MATLAK KRZYSZTOF, Piaseczno (PL);
DOBRZYCKI SŁAWOMIR, Białystok (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Warszawa (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,
Białystok (PL)
(54) Zestaw biomarkerów transkryptomicznych do zastosowania
w stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca, sposób diagnozowania ryzyka wystąpienia u pacjenta pozawałowej niewydolności serca i zastosowanie biomarkerów
do diagnostyki in vitro
B1 (11) 228062
(41) 2016 05 09
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 410049
(22) 2014 11 03
(72) KIKULSKA AGNIESZKA, Lubawa (PL); WILANOWSKI
TOMASZ MICHAŁ, Warszawa (PL); RUTKOWSKI PIOTR ŁUKASZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykrywania zwiększonego ryzyka zachorowania
na raka skóry oraz zastosowanie genotypowego wariantu genu
GRHL3
B1 (11) 228168
(41) 2016 02 29
(51) C21D 1/20 (2006.01)
C22C 38/18 (2006.01)
(21) 409206
(22) 2014 08 18
(72) JEZIERSKA ELŻBIETA, Warszawa (PL); DWORECKA JULITA,
Warszawa (PL); RÓŻNIATOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
ŚWIĄTNICKI WIESŁAW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali łożyskowej
B1 (11) 228193
(41) 2016 04 11
(51) C21D 1/613 (2006.01)
C21D 9/32 (2006.01)
F27B 9/12 (2006.01)
(21) 409705
(22) 2014 10 06
(72) KORECKI MACIEJ, Świebodzin (PL); FUJAK WIESŁAW,
Zbąszynek (PL); OLEJNIK JÓZEF, Świebodzin (PL); STANKIEWICZ
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MAREK, Zielona Góra (PL); WOŁOWIEC-KORECKA EMILIA,
Zgierz (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Urządzenie do jednostkowego hartowania części urządzeń
technicznych
B1 (11) 228026
(41) 2015 05 11
(51) C22B 11/00 (2006.01)
C22B 3/44 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
B01J 23/96 (2006.01)
(21) 405978
(22) 2013 11 08
(72) HUBICKI ZBIGNIEW, Lublin (PL); WÓJCIK GRZEGORZ,
Lublin (PL); GÓRSKA MAGDALENA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób wydzielania palladu ze stałych materiałów o rozwiniętej
powierzchni, zawierających śladowe ilości metali szlachetnych
B1 (11) 227949
(41) 2015 04 13
(51) C22C 18/00 (2006.01)
C22C 1/06 (2006.01)
(21) 407510
(22) 2014 03 13
(72) WESOŁOWSKI JAN, Bytom (PL); CIURA LUDWIK,
Gliwice (PL); OCHAB BOGUSŁAW, Bukowno (PL); SZARY
ANDRZEJ, Jerzmanowice (PL); STENCEL LESZEK, Podlipie (PL);
TREPKA ANDRZEJ, Olkusz (PL); NOWAK JERZY, Bukowno (PL);
FULBISZEWSKI JANUSZ, Laski (PL); FATYGA MIROSŁAW,
Olkusz (PL); BARCZYK PIOTR, Olkusz (PL); MALARA SZYMON,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); ZAKŁADY
GÓRNICZO -HUTNICZE BOLESŁAW SPÓŁKA AKCYJNA,
Bukowno (PL)
(54) Stop cynku i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 228078
(41) 2017 06 19
(51) C22C 37/06 (2006.01)
B22D 19/00 (2006.01)
C22C 29/00 (2006.01)
(21) 415328
(22) 2015 12 15
(72) GUZIK EDWARD, Libertów (PL); KOPYCIŃSKI DARIUSZ,
Głogoczów (PL); PIASNY SYLWESTER, Olkusz (PL); SZCZĘSNY
ANDRZEJ, Kraków (PL); SIEKANIEC DOROTA, Kraków (PL);
BURBELKO ADNRIY, Kraków (PL); GURGUL DANIEL, Doły (PL);
WRÓBEL MAREK, Góra (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytworzenia warstwy in situ o zwiększonej odporności
na ścieranie na powierzchni odlewów z żeliwa chromowego
B1 (11) 228126
(41) 2011 11 21
(51) D02G 3/36 (2006.01)
D02G 3/04 (2006.01)
D02G 3/12 (2006.01)
(21) 391210
(22) 2010 05 13
(72) FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL); TĘSIOROWSKI ŁUKASZ,
Zduńska Wola (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Przędza elastyczna o właściwościach antybakteryjnych i elektroprzewodzących
B1 (11) 228127
(41) 2013 01 07
(51) D02G 3/36 (2006.01)
D02G 3/04 (2006.01)
D02G 3/12 (2006.01)
(21) 395439
(22) 2011 06 27
(72) ZIĘBA JANUSZ, Pabianice (PL); FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Przędza elastyczna o właściwościach elektromagnetycznych,
antybakteryjnych i elektroprzewodzących
B1 (11) 228096
(41) 2013 04 15
(51) D04B 1/00 (2006.01)
A41D 13/005 (2006.01)
(21) 396551
(22) 2011 10 05
(72) BARTKOWIAK GRAŻYNA, Łódź (PL); DĄBROWSKA ANNA,
Łódź (PL); KOWALSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Dwuwarstwowa dzianina rządkowa wypełniona makrokapsułkami o właściwościach termoregulujących oraz wyrób odzieżowy
zawierający makrokapsułki o właściwościach termoregulujących
B1 (11) 228198
(41) 2010 10 11
(51) D04H 3/10 (2006.01)
D04H 5/02 (2006.01)
D04H 11/08 (2006.01)
(21) 387745
(22) 2009 04 08
(72) GAŁWIACZEK ARTUR, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) ECOWIPES EWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania włókniny wielowarstwowej
B1 (11) 228160
(41) 2014 11 24
(51) E02B 11/00 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
(21) 403990
(22) 2013 05 21
(72) WAŻNY KRZYSZTOF, Kędzierzyn-Koźle (PL); GAWDZIK
ANDRZEJ, Suchy Bór (PL); STANISZEWSKI STANISŁAW, Opole (PL);
SAŁADZIAK MARIAN, Opole (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Drenaż przydenny
B1 (11) 228122
(41) 2014 09 29
(51) E04B 2/96 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 403254
(22) 2013 03 21
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów (PL)
(54) Zestaw mocujący słup fasadowy ze stopą nośną
B1 (11) 228238
(41) 2013 04 29
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(21) 396691
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ,
Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (I)
B1 (11) 228239
(41) 2016 08 16
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 396691
(21) 416723
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (XVI)
B1 (11) 228240
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)

(41) 2016 08 16
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(62) 396691
(21) 416724
(22) 2011 10 18
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ,
Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Element pokrycia dachowego (XV)
B1 (11) 228157
(41) 2013 06 24
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
(21) 397472
(22) 2011 12 20
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL); SIEDLARZ JÓZEF,
Ptaszkowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Kołnierz z przejściem, uszczelniający połączenie konstrukcji
przenikającej przez dach z pokryciem
B1 (11) 228158
(41) 2014 08 18
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
(21) 402645
(22) 2013 02 04
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zestaw okna, w szczególności okna dachowego, z nawiewnikiem świeżego powietrza
B1 (11) 228156
(41) 2012 02 13
(51) E04F 15/04 (2006.01)
B27M 3/06 (2006.01)
(21) 392091
(22) 2010 08 10
(72) GUZDEK TOMASZ, Chocznia (PL)
(73) GUZDEK TOMASZ, Chocznia (PL)
(54) Sposób wytwarzania drewnianej warstwy rdzeniowej dla płyt
podłogowych
B1 (11) 228123
(41) 2014 10 27
(51) E04F 21/18 (2006.01)
(21) 403536
(22) 2013 04 15
(72) TASIEMSKI MARCIN, Wadowice (PL)
(73) TASIEMSKA MAŁGORZATA MMT, Wadowice (PL)
(54) Element montażowo-dystansowy
B1 (11) 227977
(41) 2014 04 14
(51) E04H 12/16 (2006.01)
(21) 403484
(22) 2013 04 10
(72) WÓJCIK STANISŁAW, Włoszczowa (PL); LIPNIAK MAREK,
Kurzelów (PL); PYRC MICHAŁ, Częstochowa (PL)
(73) STRUNOBET-MIGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewin Brzeski (PL)
(54) Przewód ochronny w strunobetonowym słupie trakcji kolejowej ETG
B1 (11) 227991
(41) 2016 07 18
(51) E06B 3/42 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
E05C 19/18 (2006.01)
(21) 410913
(22) 2015 01 12
(72) ORZEŁEK KRZYSZTOF, Kleśniska (PL); MARKISZ KRZYSZTOF,
Kłobuck (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWO-USŁUGOWE K. ORZEŁEK, K. MARKISZ SPÓŁKA JAWNA,
Kleśniska (PL)
(54) Mechanizm blokujący z rolką toczną do wewnętrznych drzwi
przesuwnych szafy
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B1 (11) 228185
(41) 2016 03 29
(51) E06B 3/82 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 413801
(22) 2015 09 02
(72) WĄTOR PIOTR, Wodzisław (PL); DĄBROWSKI MATEUSZ,
Krężoły (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF, Piskorzowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SPÓŁKA
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(21) 411682
(22) 2015 03 20
(72) ZARZYCKI BOHDAN, Warszawa (PL); PIĄTEK BOGDAN,
Zielonka (PL); MISZCZAK MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL)
(54) Jednowarstwowy, dodatkowy, miotający ładunek moździerzowy
B1 (11) 228212
(41) 2017 05 22
(51) F42D 5/045 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
(21) 414792
(22) 2015 11 16
(72) JUNG ROBERT, Wolsztyn (PL); ŁANGOWICZ TOMASZ,
Glinno (PL)
(73) FILTROWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Tomyśl (PL)
(54) Sposób wytwarzania membrany dekompresyjnej, odciążającej zagrożonych wybuchem obudów i membrana dekompresyjna
wykonana tym sposobem
B1 (11) 228154
(41) 2016 08 16
(51) G01B 5/20 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
(21) 416146
(22) 2016 02 16
(72) ADAMCZAK STANISŁAW, Kielce (PL); ZMARZŁY PAWEŁ,
Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości oraz falistości wewnętrznych powierzchni cylindrycznych
B1 (11) 228121
(41) 2012 03 12
(51) G01B 11/04 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
(21) 392321
(22) 2010 09 06
(72) GALAS JACEK, Łomianki (PL); LITWIN DARIUSZ,
Warszawa (PL); SITAREK STEFAN, Nadarzyn (PL); CZYŻEWSKI
ADAM, Warszawa (PL); KRYSZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL);
KOZŁOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ do kontroli wizyjnej posuwu i deformacji taśmy
B1 (11) 227941
(41) 2016 02 01
(51) G01F 1/82 (2006.01)
(21) 408959
(22) 2014 07 22
(72) KOZA TADEUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) KOZA TADEUSZ, Wałbrzych (PL)
(54) Licznik przepływu cieczy
B1 (11) 228214
(51) G01H 11/00 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
(21) 415964

(41) 2017 07 31

(22) 2016 01 29
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(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); DOLIPSKI MARIAN,
Gliwice (PL); GŁUSZEK GRZEGORZ, Katowice (PL); PŁONKA
RUDOLF, Gliwice (PL); REMIORZ ERYK, Rudy (PL); SOBOTA PIOTR,
Mikołów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); FAMUR SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób i przyrząd do pomiaru rozkładu obciążeń dynamicznych
przenoszonych na podłoże przez samojezdne maszyny zwłaszcza
górnicze
B1 (11) 228215
(41) 2017 07 31
(51) G01H 11/00 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
(21) 415965
(22) 2016 01 29
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); DOLIPSKI MARIAN,
Gliwice (PL); MANN RAJMUND, Tychy (PL); SOBOTA PIOTR,
Mikołów (PL); GOŁĄBEK MATEUSZ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); FAMUR INSTITUTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Przyrząd i sposób pomiaru obciążeń dynamicznych noży
skrawających organów roboczych zwłaszcza kombajnów górniczych
B1 (11) 228125
(41) 2016 02 01
(51) G01H 17/00 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
(21) 411942
(22) 2015 04 10
(72) BARAŃSKI MARCIN, Czeladź (PL); GLINKA TADEUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Sposób diagnozowania drgań wzbudzanych asymetrią obciążenia w prądnicach elektrycznych z magnesami trwałymi
B1 (11) 228226
(41) 2017 01 02
(51) G01K 7/16 (2006.01)
G01K 1/14 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
(21) 412897
(22) 2015 06 29
(72) STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL); RYBICKI EDWARD, Łódź (PL);
GNIOTEK KRZYSZTOF, Łódź (PL); LEŚNIKOWSKI JACEK, Łódź (PL);
RYBICKI TOMASZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Tekstylny czujnik temperatury
B1 (11) 228061
(41) 2013 08 05
(51) G01L 1/22 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
(21) 397867
(22) 2012 01 23
(72) TOMASZEWSKI MICHAŁ, Opole (PL); KRAWIEC MICHAŁ,
Kielcza (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do monitorowania oblodzenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych
B1 (11) 227944
(41) 2017 06 19
(51) G01M 13/00 (2006.01)
(21) 415146
(22) 2015 12 07
(72) OPASIAK TADEUSZ, Żory (PL); ŁAZARZ BOGUSŁAW,
Zawiercie (PL); PERUŃ GRZEGORZ, Będzin (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk dynamicznych sprzęgieł podatnych skrętnie
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B1 (11) 228066
(41) 2016 11 07
(51) G01N 3/02 (2006.01)
(21) 412122
(22) 2015 04 24
(72) PEZOWICZ CELINA, Wrocław (PL); SZOTEK SYLWIA,
Wrocław (PL); KOBIELARZ MAGDALENA, Wrocław (PL);
WUDARCZYK SŁAWOMIR, Oborniki Śląskie (PL)
(73) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do dwuosiowego rozciągania próbek biologicznych
B1 (11) 228207
(41) 2017 01 30
(51) G01N 11/16 (2006.01)
G01N 29/032 (2006.01)
(21) 413252
(22) 2015 07 24
(72) WRÓBEL TADEUSZ, Warszawa (PL); BRZOZOWSKI ERNEST,
Błonie (PL); BARANOWSKA MARIANNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL)
(54) Czujnik lepkości akustycznej cieczy oparty na linii opóźniającej
B1 (11) 228236
(41) 2017 06 19
(51) G01N 25/18 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
(21) 415253
(22) 2015 12 11
(72) LIGĘZA PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do identyfikacji ciał stałych
B1 (11) 228147
(41) 2016 11 07
(51) G01N 27/04 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
(21) 412221
(22) 2015 05 04
(72) FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL); TĘSIOROWSKI ŁUKASZ,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Fantom do testowania tekstronicznych czujników do pomiaru
częstości rytmu oddechu
B1 (11) 228167
(41) 2015 11 23
(51) G01N 27/07 (2006.01)
G01N 27/08 (2006.01)
G01R 27/22 (2006.01)
(21) 408215
(22) 2014 05 15
(72) MACIEJEWSKA KAROLINA, Warszawa (PL); ŻUKOWSKI KAMIL,
Reszel (PL); CHUDY MICHAŁ, Żyrardów (PL); BRZÓZKA ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); DYBKO ARTUR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Bezkontaktowy detektor konduktometryczny
B1 (11) 228012
(41) 2017 07 03
(51) G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
G01N 29/22 (2006.01)
(21) 415682
(22) 2015 12 31
(72) ZELEK GRZEGORZ, Chorzów (PL); HOTTOWY GRZEGORZ,
Tychy (PL); CIEŚLA BRONISŁAW, Katowice (PL)
(73) AMEC FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL); RBM-NDT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Układ głowic do badań ultradźwiękowych cienkich złączy spawanych
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B1 (11) 228051
(41) 2017 06 05
(51) G01R 1/067 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
(21) 414949
(22) 2015 11 25
(72) KAFARSKI MARCIN, Lublin (PL); SZYPŁOWSKA AGNIESZKA,
Lublin (PL); WILCZEK ANDRZEJ, Stasin (PL); SKIERUCHA WOJCIECH,
Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sonda współosiowa z otwartym końcem do pomiaru widma
przenikalności elektrycznej materiałów niejednorodnych
B1 (11) 228001
(41) 2016 11 21
(51) G01R 13/38 (2006.01)
G02B 26/10 (2006.01)
G02B 26/08 (2006.01)
G02B 26/12 (2006.01)
H04N 1/113 (2006.01)
G02B 17/00 (2006.01)
(21) 412361
(22) 2015 05 19
(72) PLUCIŃSKI JERZY, Gdynia (PL); BLOCH TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) INNTEC. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Układ odchylania wiązki promieniowania optycznego oraz
urządzenie zawierające ten układ
B1 (11) 228183
(41) 2016 05 09
(51) G01R 29/24 (2006.01)
(21) 412898
(22) 2015 06 29
(72) ZDANOWSKI MACIEJ, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do badania elektryzacji strumieniowej w cieczach izolacyjnych
B1 (11) 228213
(41) 2017 06 05
(51) G01R 31/34 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
(21) 414898
(22) 2015 11 23
(72) ZIÓŁKO MICHAŁ, Gdańsk (PL); WOŁOSZYK MAREK, Rumia (PL);
CISZEWSKI TOMASZ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń w silniku indukcyjnym zwłaszcza łożysk
B1 (11) 228036
(41) 2017 01 02
(51) G01R 33/00 (2006.01)
G01R 11/24 (2006.01)
(21) 412865
(22) 2015 06 25
(72) KOZŁOWSKI ADAM, Częstochowa (PL); RYGAŁ ROMAN,
Częstochowa (PL); SOIŃSKI MARIAN, Częstochowa (PL)
(73) KONSORCJUM BADAWCZO -ROZWOJOWE MAGNETO
M.SOIŃSKI,R.RYGAŁ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Wskaźnik pola magnetycznego
B1 (11) 228203
(41) 2017 01 16
(51) G01S 3/00 (2006.01)
G01S 1/02 (2010.01)
G01S 1/08 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
(21) 412991
(22) 2015 07 02
(72) CWALINA KRZYSZTOF, Rumia (PL); RAJCHOWSKI PIOTR,
Gdańsk (PL); SADOWSKI JAROSŁAW, Gdańsk (PL); STEFAŃSKI
JACEK, Gdańsk (PL); KATULSKI RYSZARD, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do wyznaczania kierunku nadejścia sygnału radiowego
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B1 (11) 228119
(41) 2015 03 02
(51) G01T 1/29 (2006.01)
(21) 405179
(22) 2013 08 30
(72) MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób wyznaczania parametrów reakcji kwantów gamma
w detektorach scyntylacyjnych i układ do wyznaczania parametrów
reakcji kwantów gamma w detektorach scyntylacyjnych tomografów PET
B1 (11) 228003
(41) 2017 01 30
(51) G01T 1/164 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
G01R 33/48 (2006.01)
(21) 413150
(22) 2015 07 16
(72) GŁOWACZ BARTOSZ, Żory (PL); MOSKAL PAWEŁ,
Czułówek (PL); ZIELIŃSKI MARCIN, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Wkład tomograficzny TOF-PET
B1 (11) 228019
(41) 2015 01 05
(51) G02B 5/18 (2006.01)
G02B 27/42 (2006.01)
G02B 27/30 (2006.01)
(21) 404445
(22) 2013 06 25
(72) KOWALIK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do formowania wiązek światła emitowanych
przez macierz krawędziowych diod laserowych
B1 (11) 228233
(41) 2017 06 05
(51) G02B 21/00 (2006.01)
G02B 5/00 (2006.01)
G02B 5/32 (2006.01)
G03H 1/00 (2006.01)
G03H 1/06 (2006.01)
(21) 415389
(22) 2015 12 18
(72) DROBCZYŃSKI SŁAWOMIR, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ do holograficznego obrazowania metodą mikroskopii fluorescencyjnej z wygaszaniem przez emisję wymuszoną
B1 (11) 228120
(41) 2017 05 08
(51) G05B 13/00 (2006.01)
(21) 414653
(22) 2015 11 02
(72) PITTNER GRZEGORZ, Poznań (PL); MIELECKI ANDRZEJ,
Zalasewo (PL); RYBARCZYK DOMINIK, Wiórek (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWE BELIN
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ-WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54) Układ regulatora nastaw maszyny produkcyjnej oraz sposób
regulowania nastaw maszyny produkcyjnej
B1 (11) 228237
(41) 2017 08 16
(51) G05F 1/56 (2006.01)
G05F 5/08 (2006.01)
H01J 41/04 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
(21) 416064
(22) 2016 02 08
(72) SIKORA JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ automatycznej regulacji napięć katody i anody źródła
elektronów i stabilizacji napięcia przyśpieszającego elektrony i natężenia prądu termoemisji elektronowej
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B1 (11) 228002
(41) 2016 12 05
(51) G06F 1/32 (2006.01)
G08B 29/00 (2006.01)
H04B 17/00 (2015.01)
H04B 1/16 (2006.01)
(21) 412566
(22) 2015 05 29
(72) WOREK CEZARY, Kraków (PL); KRZAK ŁUKASZ PAWEŁ,
Kraków (PL)
(73) RADIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób łączności radiowej i wybudzania lokalizatorów położenia oraz lokalizator położenia
B1 (11) 227961
(41) 2016 06 20
(51) G09F 1/06 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
(21) 410615
(22) 2014 12 18
(72) KRAWCZUGO PAWEŁ, Szczecinek (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Tablica ekspozycyjna
B1 (11) 228015
(41) 2017 02 13
(51) G09F 3/00 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
A63F 3/08 (2006.01)
(21) 413474
(22) 2015 08 12
(72) BANASZCZYK MICHAEL, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ETISON LABELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Etykieta samoprzylepna i sposób wytwarzania etykiety samoprzylepnej
B1 (11) 228040
(41) 2015 07 20
(51) G21C 13/02 (2006.01)
G21C 15/02 (2006.01)
G21C 15/26 (2006.01)
(21) 410930
(22) 2015 01 13
(30) 14/154,601
2014 01 14
US
(72) LOEWEN ERIC PAUL, Wilmington (US); KECK DAVID
JONATHAN, Wilmington (US); O’NEILL NICHOLAS, Wilmington (US)
(73) GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY AMERICAS LLC, Wilmington (US)
(54) Sposób mieszania wody chłodzącej w obszarze szczeliny opadowej wokół komina reaktora jądrowego i komin reaktora jądrowego
B1 (11) 227972
(41) 2013 09 02
(51) H01B 3/46 (2006.01)
H01B 7/29 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
(21) 398215
(22) 2012 02 23
(72) DUL JAN, Piastów (PL); PARYS GRZEGORZ, Piastów (PL);
PĘDZICH ZBIGNIEW, Kraków (PL); BIELIŃSKI DARIUSZ, Zgierz (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA,
Łódź (PL); INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Zastosowanie termotopliwych i termoplastycznych żywic silikonowych do wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych
na osłony przewodów elektrycznych
B1 (11) 228149
(51) H01L 21/00 (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01)
H01L 23/02 (2006.01)
H01L 23/367 (2006.01)
H01L 23/051 (2006.01)

(41) 2013 08 19

Nr 2/2018

(21)
(72)
(73)
(54)
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H01L 23/473 (2006.01)
F28F 7/02 (2006.01)
398035
(22) 2012 02 07
RAJ EWA, Łódź (PL); LISIK ZBIGNIEW, Łódź (PL)
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
Obudowa pastylkowa przyrządu półprzewodnikowego

B1 (11) 228225
(41) 2017 03 13
(51) H01Q 3/02 (2006.01)
F16H 3/10 (2006.01)
G01S 7/42 (2006.01)
(21) 413889
(22) 2015 09 09
(72) MĘDRZAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zespół napędowy anteny radaru
B1 (11) 227947
(41) 2016 11 21
(51) H01S 3/00 (2006.01)
H01S 3/23 (2006.01)
H01S 3/16 (2006.01)
H01S 3/10 (2006.01)
(21) 412255
(22) 2015 05 08
(72) WNUK PAWEŁ, Warszawa (PL); STEPANENKO YURIY,
Warszawa (PL); NEJBAUER MICHAŁ, Dębe Wielkie (PL); RADZEWICZ
CZESŁAW, Warszawa (PL); SKIBIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL);
SZCZEPANEK JAN, Chojne (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób synchronizacji czasowej laserów impulsowych
B1 (11) 227984
(41) 2015 11 23
(51) H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/323 (2006.01)
H01S 5/34 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
(21) 408273
(22) 2014 05 20
(72) GUTOWSKI PIOTR, Warszawa (PL); BUGAJSKI MACIEJ,
Warszawa (PL); PIERŚCIŃSKI KAMIL, Warszawa (PL); KARBOWNIK
PIOTR, Zielonka (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Heterostruktura kwantowego lasera kaskadowego
B1 (11) 228006
(41) 2017 03 27
(51) H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/30 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 33/32 (2010.01)
H01L 33/16 (2010.01)
(21) 414077
(22) 2015 09 23
(72) KAFAR ANNA, Gdynia (PL); STAŃCZYK SZYMON, Gdynia (PL);
NOWAKOWSKA-SIWIŃSKA ANNA, Warszawa (PL); SARZYŃSKI
MARCIN, Warszawa (PL); SUSKI TADEUSZ, Nowy Prażmów (PL);
PERLIN PIOTR, Warszawa (PL)
(73) TOP-GAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL); INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL)
(54) Dioda superluminescencyjna na bazie stopu AlInGaN
B1 (11) 228043
(41) 2017 03 27
(51) H02B 1/40 (2006.01)
H02B 1/46 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
(21) 414103
(22) 2015 09 22
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B01J 31/08 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 23/10 (2006.01)
B01J 27/128 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 23/96 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B03C 1/26 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B05B 7/12 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B05B 7/12 (2006.01)
B05B 1/02 (2006.01)
B05B 5/00 (2006.01)
B05B 5/12 (2006.01)
B05B 7/00 (2006.01)
B05B 15/12 (2006.01)
B07B 13/04 (2006.01)
B07B 13/05 (2006.01)
B07B 13/10 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B21D 22/14 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21D 37/16 (2006.01)
B21D 53/64 (2006.01)

2

228155*
228054*
228055*
228091*
228018
228018*
228018*
227945*
228016*
228015*
228085
228085*
228174*
227942*
227951
227975
227975*
227975*
228208
228208*
228209
228209*
228090*
227950*
228217*
227971*
228174*
227942*
228075
228075*
228083
228083*
228083*
227969
227969*
227969*
228196
228196*
228196*
228177*
228177*
228026*
227971*
227981
228208*
228208*
228209*
228209*
228162
227963
227963*
227963*
227964*
228164
228164*
228164*
227950*
227967*
227979*
228160*
228176
228176*
228176*
228047

1

B21F 35/00 (2006.01)
B21F 27/10 (2006.01)
B21H 7/06 (2006.01)
B21K 19/02 (2006.01)
B22C 1/00 (2006.01)
B22C 1/12 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B22C 9/08 (2006.01)
B22C 9/20 (2006.01)
B22D 25/06 (2006.01)
B22D 19/06 (2006.01)
B22D 19/00 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
B22F 3/087 (2006.01)
B23B 41/08 (2006.01)
B23K 11/10 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
B23P 19/00 (2006.01)
B23P 19/12 (2006.01)
B23Q 15/14 (2006.01)
B23Q 15/16 (2006.01)
B24B 49/10 (2006.01)
B24B 49/00 (2012.01)
B24B 47/22 (2006.01)
B24B 47/25 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)
B24D 3/28 (2006.01)
B27M 3/06 (2006.01)
B28B 11/24 (2006.01)
B29C 53/08 (2006.01)
B29C 53/84 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29D 23/00 (2006.01)
B29D 99/00 (2010.01)
B29D 12/00 (2006.01)
B30B 11/00 (2006.01)
B30B 11/06 (2006.01)
B30B 1/04 (2006.01)
B30B 15/34 (2006.01)
B30B 15/32 (2006.01)
B30B 11/00 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
B32B 13/00 (2006.01)
B32B 18/00 (2006.01)
B32B 7/10 (2006.01)
B32B 27/02 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 37/02 (2006.01)

2

228195
228089*
228047*
228047*
228029
228029*
228109
228109*
228076
228076*
228007
228007*
228078*
228059
228059*
228220
228089
227965
228010*
228010
227966
227966*
228143*
228143*
228143
228143*
228143*
228143*
228143*
228108*
228156*
227974
228093
228093*
228094
228094*
228039
228039*
228039*
228069*
228063*
228200*
228093*
228039*
228117*
228059*
228097
228097*
228181
228181*
228181*
228015*
228039*
228114
228114*
227976
227976*
228086
228086*
228086*
228112
228112*
228112*
228112*

1

B32B 38/04 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
B41F 31/26 (2006.01)
B41N 7/06 (2006.01)
B60K 1/00 (2006.01)
B60N 2/00 (2006.01)
B60N 2/24 (2006.01)
B60N 3/02 (2006.01)
B60N 3/10 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60S 3/04 (2006.01)
B60S 3/06 (2006.01)
B61B 12/02 (2006.01)
B61D 33/00 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
B61L 21/04 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
B62D 55/116 (2006.01)
B62D 55/116 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
B62D 55/116 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
B63B 5/24 (2006.01)
B63B 7/06 (2006.01)
B63B 35/71 (2006.01)
B63B 35/73 (2006.01)
B63B 29/12 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)
B65D 65/28 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 77/28 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65G 15/14 (2006.01)
B65G 47/04 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
B65G 15/64 (2006.01)
B65G 39/16 (2006.01)
B65G 39/16 (2006.01)
B65G 45/20 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B66B 15/04 (2006.01)
B66B 7/02 (2006.01)
B66F 11/00 (2006.01)
B67D 7/76 (2010.01)
B82B 1/00 (2006.01)
C01B 33/44 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C04B 40/00 (2006.01)
C04B 35/195 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 38/06 (2006.01)
C04B 38/00 (2006.01)
C04B 35/195 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 38/06 (2006.01)
C04B 38/00 (2006.01)
C04B 41/49 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C07B 53/00 (2006.01)
C07C 323/50 (2006.01)
C07C 51/43 (2006.01)
C07C 57/04 (2006.01)

Nr 2/2018
2

228112*
228131
228131*
228131*
228166
228110
228110*
228082
228129*
228172*
228221
228221*
227956*
228110*
228172
228115
227993
227993*
227994
227994*
227995
227995*
227954
227954*
227954*
227954*
228129
227990*
228112*
228112*
228046
228046*
227989*
227966*
227966*
228144
228144*
228044
228145
228111
227956*
227956*
228080*
227950*
227984*
228069
228026*
227974*
227952
227952*
227952*
227952*
227953
227953*
227953*
227953*
228194*
228231
228150
228151
227969*
228077*
228090
228090*

1

2

C07C 57/07 (2006.01) 228090*
C07C 51/087 (2006.01) 228011
C07C 59/255 (2006.01) 228011*
C07C 67/02 (2006.01) 228103
C07C 67/48 (2006.01) 228103*
C07C 69/52 (2006.01) 228103*
C07C 211/62 (2006.01) 228230
C07C 209/20 (2006.01) 228230*
C07C 211/62 (2006.01) 228020
C07C 209/12 (2006.01) 228020*
C07C 63/08 (2006.01) 228020*
C07C 51/41 (2006.01) 228020*
C07C 211/62 (2006.01) 228021
C07C 245/08 (2006.01) 227946
C07C 237/00 (2006.01) 227946*
C07C 211/00 (2006.01) 227946*
C07C 255/47 (2006.01) 228229
C07C 67/04 (2006.01) 228054*
C07C 67/04 (2006.01) 228055*
C07C 59/70 (2006.01) 228038*
C07D 207/404 (2006.01) 228075*
C07D 233/60 (2006.01) 228087
C07D 235/12 (2006.01) 228177
C07D 235/12 (2006.01) 228178
C07D 471/08 (2006.01) 228053
C07D 487/04 (2006.01) 228155
C07D 487/22 (2006.01) 228201
C07D 491/22 (2006.01) 228201*
C07D 487/04 (2006.01) 228201*
C07D 215/06 (2006.01) 228148*
C07D 309/30 (2006.01) 228056*
C07F 15/00 (2006.01) 228177*
C07F 15/00 (2006.01) 228178*
C07F 7/18 (2006.01)
228194
C07F 9/10 (2006.01)
228054
C07F 9/10 (2006.01)
228055
C07H 15/04 (2006.01) 228038
C07H 19/20 (2006.01) 227982
C07K 1/36 (2006.01)
227980
C07K 14/47 (2006.01) 227980*
C07K 16/28 (2006.01) 228041
C08F 2/50 (2006.01)
228229*
C08G 69/28 (2006.01) 228075*
C08G 8/10 (2006.01)
228108
C08G 8/28 (2006.01)
228108*
C08G 14/08 (2006.01) 228108*
C08G 18/50 (2006.01) 228072
C08G 18/32 (2006.01) 228072*
C08G 65/18 (2006.01) 228058
C08G 65/44 (2006.01) 228064
C08G 65/38 (2006.01) 228064*
C08G 73/06 (2006.01) 228148
C08G 12/00 (2006.01) 228148*
C08G 77/08 (2006.01) 227967
C08J 5/14 (2006.01)
228108*
C08J 9/00 (2006.01)
228072*
C08J 11/16 (2006.01) 227967*
C08J 3/28 (2006.01)
228106
C08J 3/24 (2006.01)
228106*
C08J 3/28 (2006.01)
227996*
C08J 5/04 (2006.01)
228063*
C08J 11/04 (2006.01) 228124*
C08J 5/00 (2006.01)
227972*
C08K 3/32 (2006.01)
227987*

Nr 2/2018
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2

C08K 5/09 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 3/32 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/06 (2006.01)
C08L 5/12 (2006.01)
C08L 89/00 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08L 83/07 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01)
C09K 17/36 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
C10B 39/08 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
C10L 1/22 (2006.01)
C10M 169/06 (2006.01)
C12N 15/13 (2006.01)
C12N 1/36 (2006.01)
C12N 15/10 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12N 15/67 (2006.01)
C12N 15/113 (2010.01)
C12N 9/16 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C12Q 1/42 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C21D 9/02 (2006.01)
C21D 6/00 (2006.01)
C21D 8/00 (2006.01)
C21D 1/20 (2006.01)
C21D 1/613 (2006.01)
C21D 9/32 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C22B 3/44 (2006.01)
C22C 38/18 (2006.01)
C22C 18/00 (2006.01)
C22C 1/06 (2006.01)
C22C 37/06 (2006.01)
C22C 29/00 (2006.01)
C22F 1/00 (2006.01)

227987*
228069*
227996
227996*
228088*
227987*
227987*
228039*
227996*
228063
228088
228088*
228124
228124*
227972*
228058*
227976*
228182
228194*
228163
228165
227979
227979*
227957
227951*
227975*
228075*
228138
228041*
228227
228023
228023*
228024
228024*
228060
228104*
228104*
228104
228056
228070
228071
227982*
228104*
228161
228091
228062
228104*
228056*
228070*
228071*
228195*
228010*
228010*
228168
228193
228193*
228026
228026*
228168*
227949
227949*
228078
228078*
228010*

1

C23C 8/60 (2006.01)
C23C 8/72 (2006.01)
C23C 10/28 (2006.01)
C23C 10/30 (2006.01)
D02G 3/36 (2006.01)
D02G 3/04 (2006.01)
D02G 3/12 (2006.01)
D02G 3/36 (2006.01)
D02G 3/04 (2006.01)
D02G 3/12 (2006.01)
D04B 1/00 (2006.01)
D04H 3/10 (2006.01)
D04H 5/02 (2006.01)
D04H 11/08 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
E04F 21/18 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/16 (2006.01)
E04H 12/34 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
E05C 19/18 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05G 1/024 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/82 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/80 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E21B 17/046 (2006.01)
E21B 17/043 (2006.01)
E21B 19/16 (2006.01)
E21B 34/10 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
E21D 7/00 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
E21F 17/08 (2006.01)
F01B 11/00 (2006.01)
F01K 25/00 (2006.01)
F01K 13/00 (2006.01)
F01K 17/02 (2006.01)
F01N 1/08 (2006.01)
F02D 41/30 (2006.01)
F02G 1/043 (2006.01)

2

228010*
228010*
228010*
228010*
228126
228126*
228126*
228127
228127*
228127*
228096
228198
228198*
228198*
228160
228163*
228122
228238
228238*
228239
228239*
228240
228240*
228157
228157*
228158
228156
228123
228114*
228122*
227977
228080*
228212*
227991*
227991*
227991*
228114*
228157*
228158*
227991
228185
228185*
228117
227968
227968*
227945
227945*
227945*
227945*
228092
228092*
228092*
228184*
228215*
227956
227950*
227950*
228084*
228057
228057*
228057*
228162*
228199
228152

1

F02G 1/043 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
F03B 3/02 (2006.01)
F03B 1/00 (2006.01)
F03B 11/06 (2006.01)
F03D 13/00 (2016.01)
F03D 13/10 (2016.01)
F03D 13/20 (2016.01)
F04D 29/58 (2006.01)
F15B 1/00 (2006.01)
F15B 15/16 (2006.01)
F15B 15/17 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
F16B 7/08 (2006.01)
F16B 2/00 (2006.01)
F16B 31/02 (2006.01)
F16B 31/00 (2006.01)
F16C 37/00 (2006.01)
F16F 1/02 (2006.01)
F16F 7/08 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F16F 9/16 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F16F 9/06 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16H 3/10 (2006.01)
F16J 13/00 (2006.01)
F16J 15/00 (2006.01)
F16K 1/00 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
F16K 47/02 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 37/00 (2006.01)
F16L 41/04 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)
F16L 51/02 (2006.01)
F16M 11/04 (2006.01)
F17C 1/06 (2006.01)
F23B 30/06 (2006.01)
F23B 30/06 (2006.01)
F23B 30/06 (2006.01)
F23C 10/20 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
F23D 14/22 (2006.01)
F23G 1/00 (2006.01)
F23G 1/00 (2006.01)
F23G 1/00 (2006.01)
F23G 5/08 (2006.01)
F23J 1/00 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 7/00 (2006.01)
F23L 7/00 (2006.01)

449
2

1

2

228084
227955
227955*
227955*
228074*
228080
228080*
228080*
228074*
227950
228184
228184*
228082*
228082*
228082*
228013
228013*
228074
228195*
228141
228141*
227959
227959*
227960
227960*
228079
228052
228052*
228225*
228083*
228083*
228235
228235*
228235*
228235*
228216
228216*
228217
228217*
228219
228219*
228219*
228219*
228220*
228093*
228130*
227962
228200
228034*
228035*
228033*
227983
228139
228139*
228034
228035
228033
227971
228130*
228130
227948*
227983*
227948*
228206*

F24B 13/04 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 3/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
F26B 21/10 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
F26B 25/00 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
F26B 5/06 (2006.01)
F27B 9/12 (2006.01)
F27B 3/20 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
F28F 3/00 (2006.01)
F28F 19/00 (2006.01)
F28F 7/02 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41A 33/02 (2006.01)
F41A 33/06 (2006.01)
F41G 3/22 (2006.01)
F41G 5/16 (2006.01)
F41G 5/18 (2006.01)
F41G 5/26 (2006.01)
F41H 5/013 (2006.01)
F42B 30/10 (2006.01)
F42B 30/00 (2006.01)
F42B 30/12 (2006.01)
F42D 5/045 (2006.01)
G01B 5/20 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/04 (2006.01)
G01F 1/82 (2006.01)
G01G 19/44 (2006.01)
G01H 11/00 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01H 11/00 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 1/14 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01L 1/22 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01N 11/16 (2006.01)
G01N 29/032 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01N 27/07 (2006.01)

227948*
228133
228133*
227964
227964*
227964*
228173*
227948
228206
228048
228202
228202*
228202*
228202*
228210
228210*
228210*
228193*
228009*
228173
228173*
228173*
228149*
228016
228016*
228016*
228118
228118*
228118*
228118*
228114*
228017
228017*
228014
228212
228154
228154*
228154*
228121
227941
228204*
228214
228214*
228215
228215*
228125
228226
228226*
228226*
228236*
228061
228214*
228215*
228125*
227944
228213*
228121*
228066
228207
228207*
228236
228147
228147*
228167
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G01N 27/08 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
G01N 29/22 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G01R 27/22 (2006.01)
G01R 1/067 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
G01R 13/38 (2006.01)
G01R 29/24 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
G01R 11/24 (2006.01)
G01R 33/48 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
G01S 3/00 (2006.01)
G01S 1/02 (2010.01)
G01S 1/08 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
G01S 7/42 (2006.01)
G01T 1/29 (2006.01)
G01T 1/164 (2006.01)
G02B 26/10 (2006.01)
G02B 26/08 (2006.01)
G02B 26/12 (2006.01)
G02B 17/00 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
G02B 27/42 (2006.01)
G02B 27/30 (2006.01)
G02B 21/00 (2006.01)
G02B 5/00 (2006.01)
G02B 5/32 (2006.01)
G02B 6/32 (2006.01)
G02B 5/00 (2006.01)
G02B 5/124 (2006.01)
G02B 5/136 (2006.01)
G03H 1/00 (2006.01)
G03H 1/06 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
G05F 1/56 (2006.01)
G05F 5/08 (2006.01)
G06F 1/32 (2006.01)
G08B 29/00 (2006.01)
G08B 3/00 (2006.01)
G08B 3/10 (2006.01)
G08B 5/00 (2006.01)
G08B 5/22 (2006.01)
G09B 23/30 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
G21C 13/02 (2006.01)
G21C 15/02 (2006.01)
G21C 15/26 (2006.01)
H01B 3/47 (2006.01)
H01B 13/22 (2006.01)
H01B 3/46 (2006.01)
H01B 7/29 (2006.01)
H01J 41/04 (2006.01)
H01J 49/26 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01)
H01L 23/02 (2006.01)
H01L 23/367 (2006.01)

2

228167*
228012
228012*
228012*
228125*
228167*
228051
228051*
228001
228183
228213
228036
228036*
228003*
228224*
228203
228203*
228203*
228203*
228225*
228119
228003
228001*
228001*
228001*
228001*
228019
228019*
228019*
228233
228233*
228233*
228004*
228004*
228004*
228004*
228233*
228233*
228120
228237
228237*
228002
228002*
228005*
228005*
228005*
228005*
228008*
227961
228015
228162*
228040
228040*
228040*
228088*
228088*
227972
227972*
228237*
228237*
228149
228149*
228149*
228149*

1

H01L 23/051 (2006.01)
H01L 23/473 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 33/32 (2010.01)
H01L 33/16 (2010.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 3/02 (2006.01)
H01S 3/00 (2006.01)
H01S 3/23 (2006.01)
H01S 3/16 (2006.01)
H01S 3/10 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/323 (2006.01)
H01S 5/34 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/30 (2006.01)
H02B 1/40 (2006.01)
H02B 1/46 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02H 7/04 (2006.01)
H02H 9/04 (2006.01)
H02M 1/088 (2006.01)
H02M 7/44 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02M 5/458 (2006.01)
H02M 7/797 (2006.01)
H02M 7/523 (2006.01)
H02P 6/00 (2016.01)
H02P 6/16 (2016.01)
H02P 21/14 (2016.01)
H02P 25/08 (2006.01)
H02S 10/12 (2014.01)
H02S 20/32 (2014.01)
H03F 1/30 (2006.01)
H03F 3/45 (2006.01)
H03F 3/30 (2006.01)
H03F 3/42 (2006.01)
H03F 3/343 (2006.01)
H03F 3/20 (2006.01)
H03K 3/70 (2006.01)
H03K 5/06 (2006.01)
H03K 3/26 (2006.01)
H03L 7/06 (2006.01)
H04B 17/00 (2015.01)
H04B 1/16 (2006.01)
H04B 10/00 (2013.01)
H04B 7/26 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)
H04L 5/00 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)
H04L 29/06 (2006.01)
H04M 3/42 (2006.01)
H04N 1/113 (2006.01)
H04W 68/00 (2009.01)
H04W 4/00 (2009.01)
H04W 8/00 (2009.01)
H04W 88/02 (2009.01)
H05B 3/62 (2006.01)
H05B 6/04 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05H 7/02 (2006.01)
H05H 1/48 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)

2

228149*
228149*
228006*
228006*
228006*
228203*
228225
227947
227947*
227947*
227947*
227984
227984*
227984*
228006
228006*
228043
228043*
228061*
228234
228234*
227997
227997*
227999
228000
228022
228022*
228153
227943
227943*
227943*
228159
228025
228025*
228107
228107*
228028
228028*
228028*
228028*
227998
228050
228050*
227998*
228002*
228002*
228004
228005*
228098
228098*
228005*
228005*
228005*
228001*
228005
228005*
228005*
228005*
228009
228137
228137*
228153*
228132
228043*
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227941
227942
227943
227944
227945
227946
227947
227948
227949
227950
227951
227952
227953
227954
227955
227956
227957
227958
227959
227960
227961
227962
227963
227964
227965
227966
227967
227968
227969
227970
227971
227972
227973
227974
227975
227976
227977
227978
227979
227980
227981
227982
227983
227984
227985
227986
227987
227988
227989
227990
227991
227992
227993
227994
227995
227996
227997
227998
227999

G01F 1/82 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
H02P 6/00 (2016.01)
G01M 13/00 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
H01S 3/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
C22C 18/00 (2006.01)
F15B 1/00 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
C04B 35/195 (2006.01)
C04B 35/195 (2006.01)
B63B 5/24 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
E21D 7/00 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
F16M 11/04 (2006.01)
B05B 5/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23P 19/00 (2006.01)
C08G 77/08 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
A61K 36/74 (2006.01)
F23G 5/08 (2006.01)
H01B 3/46 (2006.01)
A61B 18/20 (2006.01)
B28B 11/24 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B32B 18/00 (2006.01)
E04H 12/16 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
C07K 1/36 (2006.01)
B03C 1/26 (2006.01)
C07H 19/20 (2006.01)
F23C 10/20 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
A61B 5/042 (2006.01)
A61M 25/04 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
A47B 95/00 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
B62D 55/116 (2006.01)
B62D 55/116 (2006.01)
C08K 3/32 (2006.01)
H02M 1/088 (2006.01)
H03K 3/70 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)

228000
228001
228002
228003
228004
228005
228006
228007
228008
228009
228010
228011
228012
228013
228014
228015
228016
228017
228018
228019
228020
228021
228022
228023
228024
228025
228026
228027
228028
228029
228030
228031
228032
228033
228034
228035
228036
228037
228038
228039
228040
228041
228042
228043
228044
228045
228046
228047
228048
228049
228050
228051
228052
228053
228054
228055
228056
228057
228058

H02M 3/07 (2006.01)
G01R 13/38 (2006.01)
G06F 1/32 (2006.01)
G01T 1/164 (2006.01)
H04B 10/00 (2013.01)
H04W 68/00 (2009.01)
H01S 5/00 (2006.01)
B22D 25/06 (2006.01)
A61F 2/76 (2006.01)
H05B 3/62 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
C07C 51/087 (2006.01)
G01N 29/04 (2006.01)
F16B 31/02 (2006.01)
F42B 30/12 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F42B 30/10 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
H02M 5/458 (2006.01)
C12N 15/10 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
H02S 10/12 (2014.01)
C22B 11/00 (2006.01)
A01N 35/02 (2006.01)
H03F 3/30 (2006.01)
B22C 1/00 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
F23G 1/00 (2006.01)
F23G 1/00 (2006.01)
F23G 1/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
C07H 15/04 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
G21C 13/02 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
H02B 1/40 (2006.01)
B65G 39/16 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
B65D 77/28 (2006.01)
B21D 53/64 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
H03K 5/06 (2006.01)
G01R 1/067 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
F01K 25/00 (2006.01)
C08G 65/18 (2006.01)
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1

2

1

2

1

2

1

2

228059
228060
228061
228062
228063
228064
228065
228066
228067
228068
228069
228070
228071
228072
228073
228074
228075
228076
228077
228078
228079
228080
228081
228082
228083
228084
228085
228086
228087
228088
228089
228090
228091
228092
228093
228094
228095
228096
228097
228098
228099
228100
228101
228102
228103
228104
228105
228106
228107
228108
228109
228110
228111
228112
228113
228114
228115
228116
228117
228118
228119
228120
228121
228122
228123

B22F 3/00 (2006.01)
C12N 15/113 (2010.01)
G01L 1/22 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08G 65/44 (2006.01)
A61H 7/00 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
A01N 31/08 (2006.01)
A01G 31/00 (2006.01)
C01B 33/44 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C08G 18/50 (2006.01)
A61M 5/14 (2006.01)
F16C 37/00 (2006.01)
B01F 17/00 (2006.01)
B22C 9/08 (2006.01)
A61K 31/185 (2006.01)
C22C 37/06 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F03D 13/00 (2016.01)
A23C 19/05 (2006.01)
B60N 3/02 (2006.01)
B01J 3/00 (2006.01)
F02G 1/043 (2006.01)
A63G 21/14 (2006.01)
B32B 27/02 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
B23K 11/10 (2006.01)
C07C 51/43 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
E21B 17/046 (2006.01)
B29C 53/08 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
A61B 50/15 (2016.01)
D04B 1/00 (2006.01)
B30B 11/06 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)
A23L 3/015 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A01N 25/10 (2006.01)
A47B 88/04 (2006.01)
C07C 67/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
H03F 1/30 (2006.01)
C08G 8/10 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
B60N 2/00 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
A47C 1/026 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
B61L 21/04 (2006.01)
A23L 27/10 (2016.01)
E06B 3/96 (2006.01)
F41G 3/22 (2006.01)
G01T 1/29 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
G01B 11/04 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04F 21/18 (2006.01)

228124
228125
228126
228127
228128
228129
228130
228131
228132
228133
228134
228135
228136
228137
228138
228139
228140
228141
228142
228143
228144
228145
228146
228147
228148
228149
228150
228151
228152
228153
228154
228155
228156
228157
228158
228159
228160
228161
228162
228163
228164
228165
228166
228167
228168
228169
228170
228171
228172
228173
228174
228175
228176
228177
228178
228179
228180
228181
228182
228183
228184
228185
228186
228187
228188

C08L 95/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
D02G 3/36 (2006.01)
D02G 3/36 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
B63B 29/12 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
H05H 1/48 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A23J 1/16 (2006.01)
H05B 6/04 (2006.01)
C10M 169/06 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
A44C 11/02 (2006.01)
F16F 7/08 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
B24B 49/10 (2006.01)
B65G 15/64 (2006.01)
B65G 45/20 (2006.01)
A61B 5/0245 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
F02G 1/043 (2006.01)
H02M 7/523 (2006.01)
G01B 5/20 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
H02P 25/08 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
B05B 1/02 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
B07B 13/04 (2006.01)
C10B 39/08 (2006.01)
B60K 1/00 (2006.01)
G01N 27/07 (2006.01)
C21D 1/20 (2006.01)
A61K 31/335 (2006.01)
A61K 31/06 (2006.01)
A61K 31/795 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
A01D 46/22 (2006.01)
B21D 22/14 (2006.01)
C07D 235/12 (2006.01)
C07D 235/12 (2006.01)
A01M 1/20 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
B30B 15/34 (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01)
G01R 29/24 (2006.01)
F15B 15/16 (2006.01)
E06B 3/82 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)

228189
228190
228191
228192
228193
228194
228195
228196
228197
228198
228199
228200
228201
228202
228203
228204
228205
228206
228207
228208
228209
228210
228211
228212
228213
228214

A01K 67/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
A01N 1/02 (2006.01)
C21D 1/613 (2006.01)
C07F 7/18 (2006.01)
B21F 35/00 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
D04H 3/10 (2006.01)
F02D 41/30 (2006.01)
F17C 1/06 (2006.01)
C07D 487/22 (2006.01)
F26B 21/10 (2006.01)
G01S 3/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A47K 1/02 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
G01N 11/16 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
F26B 25/00 (2006.01)
A61B 5/0285 (2006.01)
F42D 5/045 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G01H 11/00 (2006.01)

228215
228216
228217
228218
228219
228220
228221
228222
228223
228224
228225
228226
228227
228228
228229
228230
228231
228232
228233
228234
228235
228236
228237
228238
228239
228240

G01H 11/00 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
A47L 5/38 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
B23B 41/08 (2006.01)
B60S 3/04 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A61B 5/0205 (2006.01)
H01Q 3/02 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
C12N 1/36 (2006.01)
A61N 1/08 (2006.01)
C07C 255/47 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
A01K 95/00 (2006.01)
G02B 21/00 (2006.01)
H02H 7/04 (2006.01)
F16K 1/00 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G05F 1/56 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)

42
TŁUMACZENIA PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju tłumaczenia
patentu europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, datę publikacji o udzieleniu lub zmianie patentu europejskiego,
rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu lub zmianie patentu, numer patentu
europejskiego.
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)

18 10 2017
02 08 2017
27 07 2011
30 06 2010
01 11 2017
06 09 2017
23 08 2017
16 07 2008
16 08 2017
20 09 2017
02 08 2017
13 09 2017
10 05 2017
20 09 2017
28 06 2017
28 09 2016
01 11 2017
30 08 2017
23 08 2017
01 11 2017
30 08 2017
08 11 2017
11 10 2017
12 10 2016
02 08 2017
27 09 2017

2017/42
2017/31
2011/30
2010/26
2017/44
2017/36
2017/34
2008/29
2017/33
2017/38
2017/31
2017/37
2017/19
2017/38
2017/26
2016/39
2017/44
2017/35
2017/34
2017/44
2017/35
2017/45
2017/41
2016/41
2017/31
2017/39

EP 1520522 B1
EP 1584576 B1
EP 1602401 B1
EP 1623019 B1
EP 1644297 B1
EP 1647010 B1
EP 1648826 B1
EP 1660067 B1
EP 1677276 B1
EP 1701150 B1
EP 1702917 B1
EP 1715100 B1
EP 1721030 B1
EP 1743171 B1
EP 1750760 B1
EP 1755062 B1
EP 1775176 B1
EP 1786457 B1
EP 1786618 B1
EP 1797804 B1
EP 1798420 B1
EP 1801250 B1
EP 1807351 B1
EP 1827347 B1
EP 1838262 B1
EP 1856466 B1

452
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T5 (97) 31 03 2010
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 09 08 2017
T5 (97) 13 11 2013
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T5 (97) 30 12 2009
T5 (97) 27 06 2012
T5 (97) 23 10 2013
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T5 (97) 18 06 2014
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T5 (97) 16 02 2011
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T5 (97) 22 09 2010
T5 (97) 17 07 2013
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T5 (97) 12 01 2011
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T5 (97) 13 03 2013
T5 (97) 04 01 2012
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T5 (97) 16 10 2013
T5 (97) 02 01 2013
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 30 08 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/37
2017/45
2010/13
2017/36
2017/37
2017/28
2017/37
2017/41
2017/42
2017/32
2013/46
2017/36
2017/37
2009/53
2012/26
2013/43
2017/35
2017/36
2017/38
2014/25
2017/39
2017/37
2017/34
2017/41
2017/37
2017/47
2017/40
2017/44
2017/45
2017/39
2011/07
2017/32
2017/39
2010/38
2013/29
2017/35
2017/36
2017/36
2017/35
2017/39
2017/36
2017/35
2017/41
2017/39
2017/37
2011/02
2017/38
2017/33
2017/36
2013/11
2012/01
2017/27
2017/44
2017/35
2017/37
2017/40
2017/32
2017/44
2013/42
2013/01
2017/27
2017/31
2017/38
2017/36
2017/38
2017/38
2017/35

EP 1856988 B1
EP 1858323 B1
EP 1858951 B1
EP 1867020 B1
EP 1871952 B1
EP 1874878 B1
EP 1893016 B1
EP 1893317 B1
EP 1898501 B1
EP 1898867 B1
EP 1903647 B1
EP 1912671 B1
EP 1917320 B1
EP 1924391 B1
EP 1951084 B1
EP 1957222 B1
EP 1959994 B1
EP 1967323 B1
EP 1968423 B1
EP 1969127 B1
EP 1972516 B1
EP 1982026 B1
EP 1988903 B1
EP 1989530 B1
EP 1997481 B1
EP 2001572 B1
EP 2001750 B1
EP 2002119 B1
EP 2004506 B1
EP 2005817 B1
EP 2011555 B1
EP 2014305 B1
EP 2018458 B1
EP 2020388 B1
EP 2029967 B1
EP 2036436 B1
EP 2040931 B1
EP 2044117 B1
EP 2047880 B1
EP 2050320 B1
EP 2052482 B1
EP 2079310 B1
EP 2081742 B1
EP 2082605 B1
EP 2088218 B1
EP 2090050 B1
EP 2090237 B1
EP 2092778 B1
EP 2094227 B1
EP 2094505 B1
EP 2094910 B1
EP 2099862 B1
EP 2103136 B1
EP 2104811 B1
EP 2114352 B1
EP 2118144 B1
EP 2119512 B1
EP 2124694 B1
EP 2130748 B1
EP 2133164 B1
EP 2134758 B1
EP 2138767 B1
EP 2140087 B1
EP 2144983 B1
EP 2147179 B1
EP 2149642 B1
EP 2151681 B1

T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T5 (97) 19 12 2012
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T5 (97) 18 05 2011
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 24 02 2016
T5 (97) 26 09 2012
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 19 07 2017
T5 (97) 23 10 2013
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T5 (97) 02 11 2011
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T5 (97) 27 04 2011
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 25 10 2017
T5 (97) 09 05 2012
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017

Nr 2/2018
2017/33
2017/34
2017/37
2017/37
2017/35
2017/37
2017/45
2017/40
2017/38
2017/43
2017/37
2017/37
2017/41
2012/51
2017/40
2017/30
2017/38
2017/33
2017/36
2017/37
2017/34
2011/20
2017/38
2017/30
2017/34
2017/39
2017/27
2017/35
2017/44
2017/30
2017/18
2017/35
2017/39
2017/47
2016/08
2012/39
2017/36
2017/34
2017/38
2017/39
2017/29
2013/43
2017/38
2017/35
2017/37
2017/35
2011/44
2017/38
2017/36
2017/38
2017/37
2017/36
2017/36
2017/36
2017/40
2017/38
2017/37
2011/17
2017/41
2017/36
2017/38
2017/29
2017/43
2012/19
2017/38
2017/38
2017/33

EP 2151901 B1
EP 2168968 B1
EP 2171102 B1
EP 2175938 B1
EP 2176633 B1
EP 2178064 B1
EP 2183817 B1
EP 2183869 B1
EP 2184654 B1
EP 2185486 B1
EP 2187187 B1
EP 2187666 B1
EP 2193899 B1
EP 2195168 B1
EP 2198070 B1
EP 2199418 B1
EP 2202149 B1
EP 2202915 B1
EP 2204204 B1
EP 2205140 B1
EP 2209395 B1
EP 2212026 B1
EP 2215407 B1
EP 2215955 B1
EP 2216622 B1
EP 2220729 B1
EP 2224917 B1
EP 2226500 B1
EP 2229792 B1
EP 2231892 B1
EP 2233675 B1
EP 2233757 B1
EP 2234994 B1
EP 2237285 B1
EP 2237731 B1
EP 2237952 B1
EP 2242734 B1
EP 2243615 B1
EP 2247927 B1
EP 2254548 B1
EP 2254913 B1
EP 2256247 B1
EP 2262467 B1
EP 2267977 B1
EP 2270292 B1
EP 2271212 B1
EP 2273909 B1
EP 2274033 B1
EP 2274395 B1
EP 2276620 B1
EP 2277694 B1
EP 2278105 B1
EP 2280999 B1
EP 2281525 B1
EP 2283886 B1
EP 2288618 B1
EP 2294086 B1
EP 2295305 B1
EP 2296612 B1
EP 2297478 B1
EP 2297577 B1
EP 2300455 B1
EP 2301797 B1
EP 2305524 B1
EP 2307625 B1
EP 2310587 B1
EP 2313553 B1

Nr 2/2018
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T5 (97) 05 03 2014
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T5 (97) 26 02 2014
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 09 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/37
2017/36
2017/42
2017/38
2017/36
2017/37
2017/46
2017/38
2017/38
2017/34
2017/39
2017/39
2017/38
2017/36
2017/34
2017/36
2017/37
2014/10
2017/38
2017/37
2017/38
2017/28
2017/22
2017/45
2017/45
2014/09
2017/40
2017/37
2017/39
2017/10
2017/40
2017/39
2017/39
2017/33
2017/46
2017/34
2017/38
2017/35
2017/28
2017/38
2017/39
2017/37
2017/36
2017/40
2017/35
2017/34
2017/47
2017/40
2017/34
2017/34
2017/36
2017/37
2017/35
2017/32
2017/36
2017/32
2017/39
2017/38
2017/36
2017/18
2017/36
2017/35
2017/34
2017/35
2017/36
2017/34
2017/36

EP 2313601 B1
EP 2313718 B1
EP 2318257 B1
EP 2320006 B1
EP 2329631 B1
EP 2333220 B1
EP 2337677 B1
EP 2338328 B1
EP 2341187 B1
EP 2343981 B1
EP 2344478 B1
EP 2345578 B1
EP 2347796 B1
EP 2349324 B1
EP 2352717 B1
EP 2357299 B1
EP 2359765 B1
EP 2364141 B1
EP 2365723 B1
EP 2365818 B1
EP 2370534 B1
EP 2371865 B1
EP 2379336 B1
EP 2380747 B1
EP 2384315 B1
EP 2385885 B1
EP 2385948 B1
EP 2387605 B1
EP 2388055 B1
EP 2390431 B1
EP 2392099 B1
EP 2393604 B1
EP 2393723 B1
EP 2394184 B1
EP 2395162 B1
EP 2395979 B1
EP 2401092 B1
EP 2402319 B1
EP 2403665 B1
EP 2412080 B1
EP 2413924 B1
EP 2414314 B1
EP 2418971 B1
EP 2420264 B1
EP 2420427 B1
EP 2421380 B1
EP 2421927 B1
EP 2425028 B1
EP 2427212 B1
EP 2429486 B1
EP 2430131 B1
EP 2433585 B1
EP 2437549 B1
EP 2438312 B1
EP 2438979 B1
EP 2440241 B1
EP 2444120 B1
EP 2444604 B1
EP 2450325 B1
EP 2451486 B1
EP 2451609 B1
EP 2451692 B1
EP 2452142 B1
EP 2453747 B1
EP 2453763 B1
EP 2454871 B1
EP 2455452 B1

T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 02 08 2017

453
2017/36
2017/39
2017/38
2017/36
2017/36
2017/40
2017/25
2017/39
2017/36
2017/40
2017/26
2017/30
2017/32
2017/22
2017/34
2017/44
2017/38
2017/36
2017/42
2017/25
2017/31
2017/33
2017/30
2017/39
2017/38
2017/21
2017/37
2017/31
2017/46
2017/36
2017/34
2017/32
2017/30
2017/34
2017/35
2017/39
2017/39
2017/27
2017/39
2017/36
2017/36
2017/36
2017/27
2016/51
2017/42
2017/38
2017/35
2017/35
2017/30
2017/38
2017/33
2017/38
2017/35
2017/38
2017/38
2017/36
2017/35
2017/18
2017/39
2017/39
2017/36
2017/36
2017/42
2017/29
2017/37
2017/46
2017/31

EP 2456917 B1
EP 2459176 B1
EP 2459298 B1
EP 2461215 B1
EP 2462246 B1
EP 2464773 B1
EP 2465405 B1
EP 2466032 B1
EP 2467310 B1
EP 2467352 B1
EP 2470554 B1
EP 2472048 B1
EP 2473058 B1
EP 2473475 B1
EP 2473685 B1
EP 2476734 B1
EP 2476813 B1
EP 2478896 B1
EP 2479174 B1
EP 2480633 B1
EP 2481756 B1
EP 2483271 B1
EP 2483887 B1
EP 2484708 B1
EP 2488190 B1
EP 2488651 B1
EP 2491233 B1
EP 2491681 B1
EP 2494169 B1
EP 2500321 B1
EP 2500469 B1
EP 2501242 B1
EP 2501381 B1
EP 2504084 B1
EP 2504256 B1
EP 2504400 B1
EP 2506733 B1
EP 2508592 B1
EP 2510101 B1
EP 2512401 B1
EP 2513134 B1
EP 2513292 B1
EP 2513998 B1
EP 2515646 B1
EP 2516881 B1
EP 2519815 B1
EP 2520711 B1
EP 2520712 B1
EP 2520739 B1
EP 2523946 B1
EP 2531526 B1
EP 2532188 B1
EP 2532636 B1
EP 2532884 B1
EP 2536962 B1
EP 2538809 B1
EP 2541964 B1
EP 2542207 B1
EP 2543259 B1
EP 2543797 B1
EP 2543814 B1
EP 2544882 B1
EP 2552563 B1
EP 2552838 B1
EP 2555920 B1
EP 2556960 B1
EP 2557228 B1

454
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T5 (97) 02 04 2014
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 11 2016
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T5 (97) 03 09 2014
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 22 11 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/42
2017/33
2017/36
2017/31
2017/38
2017/37
2017/38
2017/36
2017/36
2017/44
2017/44
2014/14
2017/45
2017/45
2017/36
2017/39
2017/38
2016/46
2017/28
2017/40
2017/38
2017/44
2017/34
2017/31
2017/29
2017/38
2017/42
2017/35
2017/37
2017/31
2017/16
2017/41
2017/31
2017/37
2017/30
2017/36
2017/33
2017/35
2017/26
2017/42
2017/39
2017/35
2017/34
2017/45
2017/45
2017/36
2017/33
2017/37
2017/35
2017/26
2017/35
2017/37
2017/36
2014/36
2017/42
2017/37
2017/31
2017/38
2017/30
2017/32
2017/35
2017/35
2017/40
2017/40
2017/37
2017/30
2017/47

EP 2559766 B1
EP 2561143 B1
EP 2563940 B1
EP 2564099 B1
EP 2564361 B1
EP 2564536 B1
EP 2564600 B1
EP 2566628 B1
EP 2566943 B1
EP 2568444 B1
EP 2569095 B1
EP 2569129 B1
EP 2569427 B1
EP 2572030 B1
EP 2574562 B1
EP 2577159 B1
EP 2581918 B1
EP 2582344 B1
EP 2582359 B1
EP 2584281 B1
EP 2592072 B1
EP 2594075 B1
EP 2595898 B1
EP 2597030 B1
EP 2597237 B1
EP 2598165 B1
EP 2601177 B1
EP 2602169 B1
EP 2602298 B1
EP 2602416 B1
EP 2603316 B1
EP 2603761 B1
EP 2604714 B1
EP 2604782 B1
EP 2605023 B1
EP 2605999 B1
EP 2606795 B1
EP 2607168 B1
EP 2607595 B1
EP 2609119 B1
EP 2609301 B1
EP 2619104 B1
EP 2623510 B1
EP 2624093 B1
EP 2628146 B1
EP 2629610 B1
EP 2629776 B1
EP 2630316 B1
EP 2632512 B1
EP 2633037 B1
EP 2633183 B1
EP 2633712 B1
EP 2634243 B1
EP 2634524 B1
EP 2635714 B1
EP 2637836 B1
EP 2639562 B1
EP 2640697 B1
EP 2640910 B1
EP 2642875 B1
EP 2643322 B1
EP 2643536 B1
EP 2644383 B1
EP 2645030 B1
EP 2646130 B1
EP 2646565 B1
EP 2646601 B1

T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017

Nr 2/2018
2017/38
2017/38
2017/37
2017/39
2017/31
2017/31
2017/37
2017/38
2017/36
2017/36
2017/35
2017/37
2017/36
2017/34
2017/37
2017/28
2017/28
2017/29
2017/41
2017/36
2017/41
2017/32
2017/34
2017/31
2017/35
2017/36
2017/37
2017/34
2017/35
2017/38
2017/36
2017/36
2017/35
2017/37
2017/37
2017/36
2017/36
2017/39
2017/33
2017/36
2017/44
2017/40
2017/39
2017/33
2017/34
2017/37
2017/32
2017/51
2017/37
2017/36
2017/38
2017/33
2017/38
2017/39
2017/39
2017/35
2017/40
2017/35
2017/36
2017/39
2017/36
2017/25
2017/39
2017/35
2017/40
2017/36
2017/39

EP 2648819 B1
EP 2649044 B1
EP 2651458 B1
EP 2653761 B1
EP 2654165 B1
EP 2655043 B1
EP 2655761 B1
EP 2657201 B1
EP 2657250 B1
EP 2658442 B1
EP 2658525 B1
EP 2660189 B1
EP 2660559 B1
EP 2662436 B1
EP 2665840 B1
EP 2667111 B1
EP 2667684 B1
EP 2667715 B1
EP 2670552 B1
EP 2672911 B1
EP 2675280 B1
EP 2675856 B1
EP 2677049 B1
EP 2677338 B1
EP 2677512 B1
EP 2679278 B1
EP 2679458 B1
EP 2679622 B1
EP 2682635 B1
EP 2683969 B1
EP 2687083 B1
EP 2687112 B1
EP 2687651 B1
EP 2689045 B1
EP 2692321 B1
EP 2692448 B1
EP 2693290 B1
EP 2698149 B1
EP 2699397 B1
EP 2701515 B1
EP 2701716 B1
EP 2702524 B1
EP 2702992 B1
EP 2704587 B1
EP 2704741 B1
EP 2704747 B1
EP 2709449 B1
EP 2710168 B1
EP 2711350 B1
EP 2714434 B1
EP 2714922 B1
EP 2717691 B1
EP 2718412 B1
EP 2718449 B1
EP 2718597 B1
EP 2719179 B1
EP 2719190 B1
EP 2721299 B1
EP 2722331 B1
EP 2722974 B1
EP 2723374 B1
EP 2723714 B1
EP 2724776 B1
EP 2726629 B1
EP 2728068 B1
EP 2729130 B1
EP 2729341 B1

Nr 2/2018
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 12 04 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/37
2017/37
2017/38
2017/36
2017/31
2017/30
2017/38
2017/36
2017/30
2017/44
2017/25
2017/43
2017/27
2017/40
2017/26
2017/36
2017/36
2017/39
2017/38
2017/39
2017/40
2017/27
2017/36
2017/34
2017/33
2017/21
2017/27
2017/49
2017/27
2017/37
2017/30
2017/34
2017/37
2017/37
2017/39
2017/37
2017/36
2017/35
2017/29
2017/26
2017/37
2017/37
2017/38
2017/40
2017/36
2017/33
2017/30
2017/39
2017/39
2017/40
2017/40
2017/32
2017/36
2017/38
2017/42
2017/31
2017/41
2017/21
2017/35
2017/43
2017/36
2017/31
2017/40
2017/37
2017/45
2017/45
2017/15

EP 2730734 B1
EP 2732104 B1
EP 2732445 B1
EP 2732800 B1
EP 2735568 B1
EP 2735662 B1
EP 2735679 B1
EP 2737805 B1
EP 2740109 B1
EP 2740315 B1
EP 2741371 B1
EP 2743413 B1
EP 2743539 B1
EP 2744657 B1
EP 2745718 B1
EP 2746714 B1
EP 2746715 B1
EP 2748001 B1
EP 2751115 B1
EP 2752214 B1
EP 2753213 B1
EP 2753606 B1
EP 2754358 B1
EP 2757099 B1
EP 2758218 B1
EP 2758722 B1
EP 2758965 B1
EP 2761065 B1
EP 2764317 B1
EP 2764881 B1
EP 2765871 B1
EP 2766471 B1
EP 2768737 B1
EP 2768877 B1
EP 2769830 B1
EP 2770821 B1
EP 2771475 B1
EP 2772117 B1
EP 2773180 B1
EP 2774493 B1
EP 2774579 B1
EP 2774727 B1
EP 2774965 B1
EP 2775842 B1
EP 2775968 B1
EP 2778329 B1
EP 2779146 B1
EP 2785692 B1
EP 2785849 B1
EP 2785928 B1
EP 2787841 B1
EP 2789240 B1
EP 2789349 B1
EP 2789909 B1
EP 2790972 B1
EP 2791103 B1
EP 2793467 B1
EP 2794629 B1
EP 2794849 B1
EP 2797446 B1
EP 2797921 B1
EP 2802624 B1
EP 2804817 B1
EP 2805914 B1
EP 2805986 B1
EP 2808046 B1
EP 2809668 B1

T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 08 03 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 04 10 2017

455
2017/36
2017/36
2017/36
2017/35
2017/33
2017/37
2017/35
2017/33
2017/38
2017/36
2017/40
2017/31
2017/43
2017/35
2017/36
2017/36
2017/33
2017/35
2017/37
2017/35
2017/38
2017/37
2017/38
2017/36
2017/36
2017/40
2017/39
2017/25
2017/39
2017/40
2017/37
2017/40
2017/37
2017/38
2017/23
2017/39
2017/46
2017/35
2017/35
2017/38
2017/28
2017/44
2017/41
2017/39
2017/39
2017/36
2017/32
2017/36
2017/40
2017/38
2017/36
2017/40
2017/31
2017/38
2017/37
2017/35
2017/10
2017/46
2017/42
2017/37
2017/50
2017/40
2017/42
2017/35
2017/09
2017/26
2017/40

EP 2811238 B1
EP 2812096 B1
EP 2812430 B1
EP 2812480 B1
EP 2814462 B1
EP 2814502 B1
EP 2815404 B1
EP 2817151 B1
EP 2818618 B1
EP 2819518 B1
EP 2819983 B1
EP 2820006 B1
EP 2821067 B1
EP 2821153 B1
EP 2824622 B1
EP 2825631 B1
EP 2828181 B1
EP 2829443 B1
EP 2831307 B1
EP 2831669 B1
EP 2832538 B1
EP 2833973 B1
EP 2834029 B1
EP 2834052 B1
EP 2835483 B1
EP 2836060 B1
EP 2836089 B1
EP 2836420 B1
EP 2836465 B1
EP 2836704 B1
EP 2836725 B1
EP 2838336 B1
EP 2838381 B1
EP 2838594 B1
EP 2838613 B1
EP 2839045 B1
EP 2839235 B1
EP 2839836 B1
EP 2840134 B1
EP 2840757 B1
EP 2841596 B1
EP 2841651 B1
EP 2842024 B1
EP 2842426 B1
EP 2842575 B1
EP 2844431 B1
EP 2846632 B1
EP 2846835 B1
EP 2847739 B1
EP 2848539 B1
EP 2848659 B1
EP 2848708 B1
EP 2848938 B1
EP 2849139 B1
EP 2849602 B1
EP 2850080 B1
EP 2851603 B1
EP 2852386 B1
EP 2852389 B1
EP 2852614 B1
EP 2854398 B1
EP 2854861 B1
EP 2854944 B1
EP 2855023 B1
EP 2855229 B1
EP 2855475 B1
EP 2855807 B1

456
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/38
2017/38
2017/32
2017/39
2017/37
2017/47
2017/32
2017/35
2017/29
2017/38
2017/41
2017/37
2017/41
2017/34
2017/36
2017/36
2017/39
2017/37
2017/32
2017/47
2017/16
2017/35
2017/36
2017/20
2017/37
2017/36
2017/33
2017/35
2017/38
2017/42
2017/39
2017/28
2017/37
2017/34
2017/39
2017/47
2017/42
2017/25
2017/36
2017/40
2017/31
2017/37
2017/33
2017/34
2017/29
2017/28
2017/44
2017/31
2017/07
2017/38
2017/36
2017/33
2017/39
2017/36
2017/24
2017/36
2017/35
2017/35
2017/36
2017/45
2017/44
2017/31
2017/32
2017/36
2017/35
2017/38
2017/33

EP 2857122 B1
EP 2858142 B1
EP 2858493 B1
EP 2858817 B1
EP 2859098 B1
EP 2859570 B1
EP 2861501 B1
EP 2861573 B1
EP 2863496 B1
EP 2865965 B1
EP 2866556 B1
EP 2867012 B1
EP 2867124 B1
EP 2867965 B1
EP 2868178 B1
EP 2870086 B1
EP 2872117 B1
EP 2872444 B1
EP 2872594 B1
EP 2873355 B1
EP 2874923 B1
EP 2875551 B1
EP 2877059 B1
EP 2877538 B1
EP 2877565 B1
EP 2877587 B1
EP 2877686 B1
EP 2877740 B1
EP 2878739 B1
EP 2879505 B1
EP 2879932 B1
EP 2881518 B1
EP 2882635 B1
EP 2882836 B1
EP 2883434 B1
EP 2884016 B1
EP 2884209 B1
EP 2885230 B1
EP 2886699 B1
EP 2888182 B1
EP 2888257 B1
EP 2891755 B1
EP 2892900 B1
EP 2893527 B1
EP 2895711 B1
EP 2896614 B1
EP 2900877 B1
EP 2902335 B1
EP 2903557 B1
EP 2904092 B1
EP 2905918 B1
EP 2906080 B1
EP 2906251 B1
EP 2907582 B1
EP 2907951 B1
EP 2908828 B1
EP 2908934 B1
EP 2908935 B1
EP 2908983 B1
EP 2910833 B1
EP 2912947 B1
EP 2913344 B1
EP 2913512 B1
EP 2914369 B1
EP 2914463 B1
EP 2918185 B1
EP 2918288 B1

T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 04 2016
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 06 09 2017

Nr 2/2018
2017/37
2017/18
2017/35
2017/37
2017/36
2017/39
2017/26
2017/40
2017/43
2017/35
2017/39
2017/39
2017/31
2017/36
2017/45
2017/35
2017/38
2017/36
2017/39
2017/35
2017/29
2017/38
2017/42
2017/42
2017/35
2017/38
2017/39
2017/33
2017/36
2017/39
2017/40
2017/38
2017/36
2016/14
2017/38
2017/40
2017/28
2017/38
2017/46
2017/45
2017/35
2017/21
2017/36
2017/41
2017/36
2017/37
2017/40
2017/43
2017/38
2017/41
2017/36
2017/35
2017/38
2017/14
2017/39
2017/33
2017/36
2017/35
2017/32
2017/37
2017/35
2017/36
2017/43
2017/34
2017/36
2017/29
2017/36

EP 2919637 B1
EP 2919797 B1
EP 2920083 B1
EP 2920363 B1
EP 2921062 B1
EP 2921631 B1
EP 2922628 B1
EP 2922886 B1
EP 2923061 B1
EP 2924187 B1
EP 2924197 B1
EP 2925623 B1
EP 2925995 B1
EP 2926797 B1
EP 2926885 B1
EP 2927662 B1
EP 2928807 B1
EP 2929995 B1
EP 2932123 B1
EP 2932349 B1
EP 2932484 B1
EP 2933196 B1
EP 2934099 B1
EP 2934416 B1
EP 2936477 B1
EP 2938239 B1
EP 2938684 B1
EP 2941398 B1
EP 2943076 B1
EP 2943147 B1
EP 2943210 B1
EP 2943227 B1
EP 2946676 B1
EP 2946846 B1
EP 2946921 B1
EP 2946941 B1
EP 2947038 B1
EP 2947222 B1
EP 2947714 B1
EP 2948115 B1
EP 2949513 B1
EP 2951132 B1
EP 2951877 B1
EP 2952082 B1
EP 2952190 B1
EP 2952622 B1
EP 2953208 B1
EP 2953489 B1
EP 2953600 B1
EP 2953775 B1
EP 2953975 B1
EP 2954362 B1
EP 2955475 B1
EP 2956536 B1
EP 2957267 B1
EP 2959487 B1
EP 2959765 B1
EP 2960267 B1
EP 2960883 B1
EP 2961752 B1
EP 2961819 B1
EP 2962590 B1
EP 2962966 B1
EP 2963464 B1
EP 2969108 B1
EP 2969797 B1
EP 2970010 B1

Nr 2/2018
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 01 02 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 09 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/38
2017/27
2017/39
2017/33
2017/28
2017/35
2017/40
2017/37
2017/46
2017/33
2017/34
2017/37
2017/35
2017/40
2017/32
2017/37
2017/40
2017/39
2017/37
2017/28
2017/38
2017/25
2017/39
2017/37
2017/42
2017/40
2017/39
2017/38
2017/46
2017/44
2017/24
2017/11
2017/36
2017/40
2017/39
2017/37
2017/32
2017/37
2017/38
2017/43
2017/35
2017/39
2017/37
2017/39
2017/46
2017/27
2017/31
2017/33
2017/43
2017/33
2017/35
2017/46
2017/32
2017/39
2017/32
2017/26
2017/05
2017/38
2017/14
2017/35
2017/35
2017/35
2017/20
2017/35
2017/35
2017/34
2017/36

EP 2970689 B1
EP 2971363 B1
EP 2971923 B1
EP 2975358 B1
EP 2976539 B1
EP 2977506 B1
EP 2978085 B1
EP 2978697 B1
EP 2978992 B1
EP 2979143 B1
EP 2979895 B1
EP 2981327 B1
EP 2981575 B1
EP 2981658 B1
EP 2982895 B1
EP 2983762 B1
EP 2984138 B1
EP 2984435 B1
EP 2987939 B1
EP 2989415 B1
EP 2989497 B1
EP 2990005 B1
EP 2991470 B1
EP 2991906 B1
EP 2992016 B1
EP 2992538 B1
EP 2994573 B1
EP 2994705 B1
EP 2995713 B1
EP 2996335 B1
EP 2996523 B1
EP 2997027 B1
EP 2997345 B1
EP 2999721 B1
EP 3002265 B1
EP 3002281 B1
EP 3003327 B1
EP 3003381 B1
EP 3003564 B1
EP 3004090 B1
EP 3004112 B1
EP 3004405 B1
EP 3004468 B1
EP 3005909 B1
EP 3006027 B1
EP 3006302 B1
EP 3006413 B1
EP 3007844 B1
EP 3009431 B1
EP 3010953 B1
EP 3011220 B1
EP 3011985 B1
EP 3013192 B1
EP 3013265 B1
EP 3013543 B1
EP 3013589 B1
EP 3013894 B1
EP 3014968 B1
EP 3015012 B1
EP 3015027 B1
EP 3015301 B1
EP 3016517 B1
EP 3016548 B1
EP 3016745 B1
EP 3017073 B1
EP 3017920 B1
EP 3018058 B1

T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 30 08 2017

457
2017/36
2017/36
2017/50
2017/37
2017/37
2017/36
2017/32
2017/36
2017/35
2017/36
2017/37
2017/28
2017/30
2017/39
2017/36
2017/36
2017/38
2017/37
2017/36
2017/34
2017/34
2017/38
2017/35
2017/37
2017/37
2017/42
2017/35
2017/37
2017/39
2017/34
2017/39
2017/39
2017/35
2017/39
2017/31
2017/37
2017/38
2017/33
2017/37
2017/37
2017/39
2017/34
2017/41
2017/47
2017/37
2017/32
2017/37
2017/44
2017/32
2017/32
2017/44
2017/44
2017/36
2017/39
2017/36
2017/32
2017/44
2017/35
2017/36
2017/36
2017/31
2017/42
2017/38
2017/33
2017/39
2017/34
2017/35

EP 3019126 B1
EP 3019582 B1
EP 3019633 B1
EP 3020455 B1
EP 3020788 B1
EP 3021693 B1
EP 3022122 B1
EP 3022185 B1
EP 3022401 B1
EP 3022735 B1
EP 3023308 B1
EP 3023960 B1
EP 3024008 B1
EP 3024335 B1
EP 3024792 B1
EP 3024833 B1
EP 3025003 B1
EP 3025339 B1
EP 3025341 B1
EP 3025519 B1
EP 3025924 B1
EP 3027893 B1
EP 3027894 B1
EP 3028275 B1
EP 3028981 B1
EP 3030378 B1
EP 3030487 B1
EP 3031336 B1
EP 3032111 B1
EP 3032786 B1
EP 3033344 B1
EP 3034825 B1
EP 3035362 B1
EP 3036787 B1
EP 3036789 B1
EP 3038123 B1
EP 3038450 B1
EP 3038868 B1
EP 3038966 B1
EP 3038967 B1
EP 3038968 B1
EP 3039311 B1
EP 3039376 B1
EP 3039975 B1
EP 3040062 B1
EP 3041649 B1
EP 3042787 B1
EP 3042857 B1
EP 3043432 B1
EP 3044308 B1
EP 3044435 B1
EP 3044445 B1
EP 3044782 B1
EP 3046144 B1
EP 3046842 B1
EP 3046866 B1
EP 3047117 B1
EP 3047783 B1
EP 3047896 B1
EP 3047898 B1
EP 3049305 B1
EP 3049357 B1
EP 3051190 B1
EP 3052257 B1
EP 3052672 B1
EP 3052700 B1
EP 3052988 B1

458
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 13 09 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/36
2017/37
2017/39
2017/34
2017/31
2017/38
2017/49
2017/37
2017/38
2017/35
2017/49
2017/37
2017/35
2017/40
2017/35
2017/34
2017/43
2017/35
2017/40
2017/38
2017/38
2017/25
2017/38
2017/39
2017/39
2017/40
2017/40
2017/38
2017/33
2017/37
2017/35
2017/36
2017/42
2017/45
2017/36
2017/37
2017/37
2017/37
2017/40
2017/36
2017/36
2017/47
2017/25
2017/37
2017/39
2017/44
2017/40
2017/35
2017/39
2017/42
2017/35
2017/37
2017/35
2017/45
2017/35
2017/39
2017/30
2017/37
2017/37
2017/42
2017/35
2017/45
2017/42
2017/37
2017/39
2017/40
2017/37

EP 3053421 B1
EP 3053436 B1
EP 3053843 B1
EP 3054896 B1
EP 3054950 B1
EP 3055116 B1
EP 3055228 B1
EP 3055466 B1
EP 3055472 B1
EP 3055850 B1
EP 3057974 B1
EP 3058018 B1
EP 3058134 B1
EP 3059221 B1
EP 3059777 B1
EP 3059826 B1
EP 3060490 B1
EP 3061627 B1
EP 3061884 B1
EP 3061890 B1
EP 3063155 B1
EP 3064679 B1
EP 3064683 B1
EP 3067130 B1
EP 3070006 B1
EP 3070078 B1
EP 3071057 B1
EP 3071536 B1
EP 3071537 B1
EP 3071859 B1
EP 3072829 B1
EP 3074438 B1
EP 3075580 B1
EP 3075904 B1
EP 3075909 B1
EP 3077390 B1
EP 3077584 B1
EP 3078372 B1
EP 3079587 B1
EP 3079632 B1
EP 3079842 B1
EP 3080659 B1
EP 3083263 B1
EP 3083428 B1
EP 3083562 B1
EP 3083870 B1
EP 3085874 B1
EP 3086351 B1
EP 3086988 B1
EP 3089979 B1
EP 3090825 B1
EP 3091240 B1
EP 3092128 B1
EP 3092774 B1
EP 3092997 B1
EP 3094021 B1
EP 3097251 B1
EP 3100991 B1
EP 3101403 B1
EP 3102306 B1
EP 3103153 B1
EP 3103802 B1
EP 3104928 B1
EP 3105197 B1
EP 3106239 B1
EP 3108692 B1
EP 3109486 B1

T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)

01 11 2017
06 12 2017
20 09 2017
16 08 2017
13 09 2017
09 08 2017
23 08 2017
08 11 2017
20 09 2017
18 10 2017
18 10 2017
13 09 2017
06 12 2017

Nr 2/2018
2017/44
2017/49
2017/38
2017/33
2017/37
2017/32
2017/34
2017/45
2017/38
2017/42
2017/42
2017/37
2017/49

EP 3110464 B1
EP 3111514 B1
EP 3111624 B1
EP 3113784 B1
EP 3115493 B1
EP 3116802 B1
EP 3123094 B1
EP 3129202 B1
EP 3135178 B1
EP 3145343 B1
EP 3153477 B1
EP 3160849 B1
EP 3198321 B1

43
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).
356963
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393523
394240
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412066
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412636
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zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(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).
386457
393814
396819
398058
399216
399911

10/2010
17/2012
10/2013
21/2012
24/2013
02/2014

406386
406528
411378
412564
414973
414974

23/2014
13/2015
15/2016
25/2016
12/2017
12/2017
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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).
13/2005
12/2011
14/2011
10/2013
25/2013
01/2014
06/2014
13/2014

404071(397166)
404101
405195
405677
405965
406712
407339
408413

(B1) 181605 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RYZIUK GRAŻYNA, Częstochowa,
Polska; RYZIUK ZBIGNIEW, Częstochowa, Polska i dokonanie wpisu:
RAFAŁ PIĄTKOWSKI, Bartoszyce, Polska
(B1) 190730 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPG INDUSTRIES OHIO, INC., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vitro, S.A.B.
de C.V., San Pedro Garza Garcia, Meksyk
(B1) 193074 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME
AG, Andernach, Niemcy; UCB MANUFACTURING IRELAND LIMITED,
Shannon, Irlandia i dokonanie wpisu: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach, Niemcy; UCB Biopharma SPRL, Bruksela, Belgia
(B1) 193807 2017 08 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CECA S.A., Puteaux, Francja i dokonanie wpisu: CECA S.A., La Garenne Colombes, Francja

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU

371788
389652
389992
396813
399302
399814
400677
402043
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21/2013
11/2014
05/2015
09/2015
10/2015
14/2015
18/2015
25/2015

46
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.

(B1) 193807 2017 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CECA S.A., La Garenne Colombes,
Francja i dokonanie wpisu: ARKEMA FRANCE, Colombes, Francja
(B1) 195343 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(B1) 197033 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hydrometer Electronic GmbH, Nürnberg, Niemcy i dokonanie wpisu: Diehl Metering Systems GmbH,
Nürnberg, Niemcy
(B1) 197410 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Persson Mats, Karlshamn, Szwecja
i dokonanie wpisu: WAPRO AB, Karlshamn, Szwecja
(B1) 199605 2017 10 05 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) 203287 2017 10 05 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) 207028 2017 09 12 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 24 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej, wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz FLEXANDROBUST SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska w zakresie określonym w umowie, na czas trwania
ochrony przedmiotowego patentu.
(B1) 207067 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(B1) 207980 2017 10 05 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) 209175 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,
Gliwice, Polska 000027542; WASILEWSKI WOJCIECH, Gliwice, Polska; MROZOWSKI JAN, Gliwice, Polska; KOMOROWSKI JERZY, Gliwice, Polska; MYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Gliwice, Polska; ZACHARIASZ
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TOMASZ, Gliwice, Polska; GRAMAŁA JAN, Gliwice, Polska; CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice, Polska; ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice,
Polska; WIENIEWSKI ANDRZEJ, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu:
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542
(B1) 209802 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TERMOGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 140592058
i dokonanie wpisu: NINA WAWRZAK, Ożarów Mazowiecki, Polska
(B1) 211145 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY BUDOWY URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH ZBUS COMBUSTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno, Polska 473246335 i dokonanie wpisu:
ENERGETYKA I RECYKLING ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno, Polska 100541402
(B1) 212027 2017 10 05 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) 212196 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(B1) 212481 2017 10 11 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) 212928 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novozymes Biopharma
DK A/S, Bagsvaerd, Dania i dokonanie wpisu: Novozymes Biopharma DK A/S, Kgs. Lyngby, Dania
(B1) 212928 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novozymes Biopharma DK A/S,
Kgs. Lyngby, Dania i dokonanie wpisu: Novozymes A/S, Bagsvaerd, Dania
(B1) 213478 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALEKSANDROWICZ BOHDAN, Gdynia,
Polska i dokonanie wpisu: POLGRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190534010
(B1) 213578 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALEKSANDROWICZ BOHDAN, Gdynia,
Polska i dokonanie wpisu: POLGRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190534010
(B1) 214295 2017 09 11 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 24 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej, wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz FLEXANDROBUST SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska w zakresie określonym w umowie, na czas trwania
ochrony przedmiotowego patentu.
(B1) 214816 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HSW-HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska 180176009 i dokonanie
wpisu: COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska 012859760
(B1) 215067 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HSW - HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska 180176009 i dokonanie
wpisu: COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska 012859760
(B1) 215372 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TERMOGUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 140592058 i dokonanie wpisu: NINA WAWRZAK,
Ożarów Mazowiecki, Polska

Nr 2/2018

(B1) 215827 2017 09 11 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 24 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej, wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz FLEXANDROBUST SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska w zakresie określonym w umowie, na czas trwania
ochrony przedmiotowego patentu.
(B1) 215954 2017 09 29 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) 216549 2017 08 28 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 15 października 2014 r. uprawniony udzielił wyłącznej pełnej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
spółki MARCELLI ADV TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, Polska w zakresie określonym
w umowie, na czas określony, tj. do dnia 19 sierpnia 2028 r.
(B1) 216664 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OPKO Health, Inc., Miami, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: TESARO, Inc., Waltham,
Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 217401 2017 09 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARNAVVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wietrzychowice, Polska 120097720 i dokonanie wpisu: ODLEWNIA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska 120226211
(B1) 217430 2017 09 29 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) 217552 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: M-LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 120030212 i dokonanie wpisu:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517
(B1) 220001 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CTM GALICJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 370407278 i dokonanie wpisu: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140
(B1) 220614 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź, Polska
i dokonanie wpisu: BROCHOCKI I BIEGAŃSKI NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022501587
(B1) 220827 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TERMOGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 140592058
i dokonanie wpisu: NINA WAWRZAK, Ożarów Mazowiecki, Polska
(B1) 221219 2017 03 09 D. Dokonano wpis o brzmieniu: „W dniu
19 października 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 14811/16/840)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2509239 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat. 221219 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec „Biotrem” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 221919 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, Polska 002347200 i dokonanie wpisu: POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Bielsk Podlaski, Polska 002347200
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(B1) 221919 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Bielsk Podlaski, Polska 002347200
i dokonanie wpisu: PROKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810582587
(B1) 222335 2017 12 18 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: KURTYNIUK IGOR, Bielsko-Biała,
Polska, i wpisanie: KURYTNIK IGOR, Bielsko-Biała, Polska
(B1) 223941 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CAST-ANDRUSZKO, BUJAK, BUJAK, MODLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Świebodzice, Polska 891061939
i dokonanie wpisu: CAST SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 891061939
(B1) 224239 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMUS HT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 812519334
i dokonanie wpisu: ADAMUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 368194507
(B1) 224997 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TERMOGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 140592058
i dokonanie wpisu: NINA WAWRZAK, Ożarów Mazowiecki, Polska
(B1) 225845 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, Polska 000023461 i dokonanie wpisu: GŁÓWNY INSTYTUT
GÓRNICTWA, Katowice, Polska 000023461; TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno, Polska 276854946
(B1) 225847 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, Polska 000023461 i dokonanie wpisu: GŁÓWNY INSTYTUT
GÓRNICTWA, Katowice, Polska 000023461; TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno, Polska 276854946
(B1) 226970 2017 10 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIĄTEK CZESŁAW, Łodygowice, Polska
i dokonanie wpisu: DANUTA POLKO, Warszawa, Polska; DOROTA
PIĄTEK, Charleroi, Belgia; KRYSTYNA PIĄTEK, Bielsko-Biała, Polska;
BOGUSŁAWA AFFELTOWICZ, Bielsko-Biała, Polska; JADWIGA FIGURA, Bielsko-Biała, Polska; STANISŁAW PIĄTEK, Łodygowice, Polska;
JACEK PIĄTEK, Łodygowice, Polska; MAŁGORZATA PIĄTEK, Łodygowice, Polska
47
WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnię-
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cia 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.
(T5) 1582646 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T5) 1634995 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 1644737 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Medion Diagnostics AG, Düdingen,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS
INC., Emeryville, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1644737 2017 07 11 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 15 grudnia 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie wynalazku przez Medion Grifols
Diagnostics AG, Düdingen, Szwajcaria na okres 5 lat.
(T3) 1646876 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Medion Diagnostics AG, Düdingen,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS
INC., Emeryville, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1646876 2017 07 11 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 15 grudnia 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie wynalazku przez Medion Grifols
Diagnostics AG, Düdingen, Szwajcaria na okres 5 lat.
(T3) 1655026 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPTM INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk
(T3) 1655026 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk i dokonanie wpisu: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.,
Huixquilucan, Meksyk
(T3) 1657375 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 1673968 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kongskilde Industries A/S, Sorø,
Dania i dokonanie wpisu: CNH Industrial Danmark A/S, Hvidovre,
Dania
(T3) 1674224 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 1674633 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 1702675 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GAT Microencapsulation GmbH,
Ebenfurth, Austria i dokonanie wpisu: Chemische Fabrik Budenheim KG, Budenheim, Niemcy
(T3) 1721715 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 1723840 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vogel & Noot Landmaschinen
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GmbH & Co KG, Wartberg, Austria i dokonanie wpisu: Frank Walzund Schmiedetechnik GmbH, Hatzfeld, Niemcy
(T3) 1723841 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vogel & Noot Landmaschinen
GmbH & Co KG, Wartberg, Austria i dokonanie wpisu: Frank Walzund Schmiedetechnik GmbH, Hatzfeld, Niemcy
(T3) 1749587 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 1778580 2017 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Konecranes Plc, Hyvinkää, Finlandia
i dokonanie wpisu: Stahl CraneSystems GmbH, Künzelsau, Niemcy
(T3) 1780345 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1782721 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1783285 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1785534 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1793052 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1813732 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG., Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T6) 1816116 2017 06 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JR Chemicals, Milford, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: OMP, Inc., Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1818464 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1829594 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Asahi Kasei Chemicals Corporation,
Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Tokyo, Japonia
(T3) 1847385 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 1852231 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 1862602 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy; Keizers, Jurgen Hendrik Peter Joseph, Losser, Holandia
i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy; Keizers, Jurgen Hendrik Peter Joseph, Losser, Holandia
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(T3) 1874807 2017 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Syntaxin Limited, Abingdon, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Ipsen Bioinnovation Limited, Abingdon, Wielka Brytania
(T3) 1895067 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG., Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1905912 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 1907505 2017 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dow Global Technologies LLC, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SAFECHEM
Europe GmbH, Düsseldorf, Niemcy
(T3) 1916343 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1964563 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPTM INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk
(T3) 1964563 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk i dokonanie wpisu: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.,
Huixquilucan, Meksyk
(T3) 1985464 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 2005164 2017 07 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Quotient Diagnostics Limited, West Molesey, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Quotient
Diagnostics Limited, Penarth, Wielka Brytania
(T3) 2005164 2017 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Quotient Diagnostics Limited, Penarth, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: EKF - diagnostics GmbH,
Barleben, Niemcy
(T3) 2014839 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2020234 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPTM INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Teva Pharmaceuticals
Holdings Mexico S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2020234 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk i dokonanie wpisu: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.,
Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2047835 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2053075 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 2053168 2017 07 18 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
(T3) 2062708 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
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(T3) 2159337 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2063138 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zirkona Sweden AB, Umeå, Szwecja i dokonanie wpisu: Gamber-Johnson LLC, Stevens Point, Stany
Zjednoczone Ameryki

(T3) 2165043 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Torrance, Roy, Houston, Stany
Zjednoczone Ameryki; James, Jody, Pearland, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Gulf Coast Downhole Technologies
LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2083125 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2168584 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPTM INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk

(T3) 2087976 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria

(T3) 2168584 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk i dokonanie wpisu: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.,
Huixquilucan, Meksyk

(T3) 2090789 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2108751 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2119837 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2129956 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Per Aarsleff A/S, Åbyhøj, Dania i dokonanie wpisu: Per Aarsleff Holding A/S, Åbyhøj, Dania
(T3) 2129956 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Per Aarsleff Holding A/S, Åbyhøj,
Dania i dokonanie wpisu: Per Aarsleff A/S, Åbyhøj, Dania
(T3) 2146025 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 2147116 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sigma-Tau Rare Disease
Ltd, London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Leadiant Biosciences Limited, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 2149374 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPTM INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2149374 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk i dokonanie wpisu: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.,
Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2151237 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPTM INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2151237 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk i dokonanie wpisu: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.,
Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2156896 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria

(T3) 2179732 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPTM INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2179732 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk i dokonanie wpisu: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.,
Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2179826 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 2201139 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Niemcy i dokonanie wpisu: Greiner Bio-One GmbH, Kremsmünster, Austria
(T3) 2202474 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 2208498 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PPTM INTERNATIONAL S.à.r.l., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2208498 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS MEXICO S.A. DE C.V., Huixquilucan, Meksyk i dokonanie wpisu: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.,
Huixquilucan, Meksyk
(T3) 2208920 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Per Aarsleff A/S, Aabyhoej, Dania
i dokonanie wpisu: Per Aarsleff Holding A/S, Åbyhøj, Dania
(T3) 2208920 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Per Aarsleff Holding A/S, Åbyhøj,
Dania i dokonanie wpisu: Per Aarsleff A/S, Åbyhøj, Dania
(T3) 2223786 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 2250935 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kesseböhmer Holding e.K., Bad
Essen, Niemcy i dokonanie wpisu: Kesseböhmer Holding KG, Bad
Essen, Niemcy
(T3) 2263476 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WILD Dairy Ingredients GmbH,
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Eppelheim/Heidelberg, Niemcy i dokonanie wpisu: ADM WILD Ingredients GmbH, Eppelheim, Niemcy

Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2281424 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kongskilde Industries A/S, Sorø,
Dania i dokonanie wpisu: CNH Industrial Danmark A/S, Hvidovre,
Dania

(T3) 2495371 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2301344 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria

(T3) 2524799 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Falquon GmbH, Pritzwalk, Niemcy
i dokonanie wpisu: FLOORING TECHNOLOGIES LTD, Pieta, Malta

(T3) 2305905 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2524799 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FLOORING TECHNOLOGIES LTD,
Pieta, Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta

(T3) 2326665 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Syntaxin Limited, Abingdon, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Ipsen Bioinnovation Limited, Abingdon, Wielka Brytania

(T3) 2543782 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2348569 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Shin-Kobe Electric Machinery Co.,
Ltd., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Hitachi Chemical Company,
Ltd., Tokio, Japonia

(T3) 2546038 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria

(T3) 2384326 2017 07 11 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) 2423394 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2435432 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AbbVie Bahamas Ltd., Nassau,
Bahamy i dokonanie wpisu: AbbVie Ireland Unlimited Company,
Hamilton, Bermudy
(T3) 2447332 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 2453065 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2461686 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Adama Makhteshim Ltd., Airport City, Izrael
(T3) 2462133 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Adama Makhteshim Ltd., Airport City, Izrael

(T3) 2546039 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 2557346 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Voswinkel Entwicklungs- und Verwaltungs-GmbH & Co. KG, Meinerzhagen, Niemcy i dokonanie wpisu: U. M. Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG, Werdohl, Niemcy
(T3) 2561151 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2567798 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 2580068 2017 07 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARJO SYSTEMS, Boulogne
Billancourt, Francja i dokonanie wpisu: ARJO SYSTEMS, Levallois-Perret, Francja
(T3) 2581672 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2584272 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2615126 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria

(T3) 2462134 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Adama Makhteshim Ltd., Airport City, Izrael

(T3) 2620475 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria

(T3) 2469142 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2631523 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Voswinkel Entwicklungs- und Verwaltungs-GmbH & Co. KG, Meinerzhagen, Niemcy i dokonanie wpisu: U. M. Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG, Werdohl, Niemcy

(T3) 2471960 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Casa Maristas Azterlan, Durango,
Hiszpania; Infun S.A., Sant Vicenç dels Horts, Hiszpania i dokonanie
wpisu: Infun S.A., Sant Vicenç dels Horts, Hiszpania

(T3) 2652479 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Niemcy i dokonanie wpisu: Greiner Bio-One GmbH, Kremsmünster, Austria

(T3) 2487394 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,

(T3) 2653794 2017 07 13 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
(T3) 2698349 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 2723950 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pölönen, Jarmo, Joensuu, Finlandia
i dokonanie wpisu: Gymba Oy, Joensuu, Finlandia
(T3) 2727691 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria
(T3) 2767638 2017 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2775047 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2844253 2017 07 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orphan Synergy Europe
- Pharma, Paris, Francja i dokonanie wpisu: OSE Immunotherapeutics, Paryż, Francja
(T3) 2844253 2017 07 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OSE Immunotherapeutics, Paryż, Francja i dokonanie wpisu: OSE Immunotherapeutics,
Nantes, Francja
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(T3) 2863510 2017 07 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Restore N.V., Antwerpen,
Belgia i dokonanie wpisu: Restore N.V., Berchem, Belgia
(T3) 2893241 2017 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2947019 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kiro Robotics S.L., Arrasate, Hiszpania i dokonanie wpisu: KIRO GRIFOLS, S.L., Arrasate, Hiszpania
(T3) 3041591 2017 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mack Rides GmbH & Co. KG, Waldkirch, Niemcy i dokonanie wpisu: VR Coaster GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(T3) 1804865 2017 04 05

unieważniono w całości
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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(T3) 2190761
(T3) 2190825
(T3) 2191004
(T3) 2195293
(T3) 2197761
(T3) 2198446
(T3) 2199817
(T3) 2204665
(T3) 2207683
(T3) 2213568
(T3) 2223890
(T3) 2264277
(T3) 2284070
(T3) 2284101
(T3) 2289767
(T3) 2289810
(T3) 2289820
(T3) 2291461
(T3) 2292100
(T3) 2295678
(T3) 2295684
(T3) 2295703
(T3) 2298135
(T3) 2308877
(T3) 2310360
(T3) 2310545
(T3) 2311815
(T3) 2313184
(T3) 2318160
(T3) 2318390
(T3) 2321367
(T3) 2321539
(T3) 2321813
(T3) 2321821
(T3) 2323686
(T3) 2323775
(T3) 2324090
(T3) 2324573
(T3) 2324775
(T3) 2326325
(T3) 2326411
(T3) 2326833
(T3) 2327945
(T3) 2328414
(T3) 2330953

2016 08 14
2016 08 29
2016 08 29
2016 08 28
2016 08 19
2016 08 12
2016 08 20
2016 08 29
2016 08 08
2016 08 24
2016 08 24
2016 08 08
2016 08 15
2016 08 08
2016 06 18
2016 07 30
2016 08 05
2016 08 24
2016 08 27
2016 08 05
2016 06 09
2016 08 12
2016 08 13
2016 08 17
2016 08 21
2016 08 26
2016 08 04
2016 07 30
2016 07 31
2016 07 30
2016 08 03
2016 08 10
2016 08 26
2016 08 19
2016 08 24
2016 07 31
2016 08 31
2016 08 27
2016 08 14
2016 08 26
2016 07 30
2016 08 04
2016 08 17
2016 08 06
2016 08 20
2016 08 10
2016 08 28
2016 08 19

Nr 2/2018
(T3) 2334560
(T3) 2334853
(T3) 2350129
(T3) 2362756
(T3) 2410070
(T3) 2418359
(T3) 2418396
(T3) 2418548
(T3) 2420700
(T3) 2426048
(T3) 2448779
(T3) 2459282
(T3) 2459370
(T3) 2462126
(T3) 2462195
(T3) 2462471
(T3) 2464218
(T3) 2464628
(T3) 2464811
(T3) 2464969
(T3) 2467364
(T3) 2467439
(T3) 2470187
(T3) 2470295
(T3) 2470445
(T3) 2470810
(T3) 2470846
(T3) 2493770
(T3) 2542346
(T3) 2559421
(T3) 2565181
(T3) 2573074
(T3) 2583648
(T3) 2601195
(T3) 2601196
(T3) 2603954
(T3) 2605866
(T3) 2606032
(T3) 2606114
(T3) 2609374
(T3) 2616284
(T3) 2703594
(T3) 2703659
(T3) 2745400
(T3) 2748232
(T3) 2748354
(T3) 2839978

2016 08 05
2016 08 25
2016 08 25
2016 08 28
2016 07 31
2016 08 12
2016 08 12
2016 08 10
2016 08 12
2016 08 15
2016 06 29
2016 07 30
2016 07 30
2016 07 30
2016 08 05
2016 07 30
2016 08 09
2016 08 03
2016 08 10
2016 08 10
2016 08 20
2016 08 18
2016 08 23
2016 08 27
2016 08 17
2016 08 18
2016 08 26
2016 08 25
2016 08 23
2016 08 17
2016 08 31
2016 07 30
2016 07 30
2016 08 03
2016 08 03
2016 08 11
2016 08 04
2016 08 22
2016 08 16
2016 08 19
2016 08 11
2016 08 28
2016 08 02
2016 08 15
2016 08 14
2016 08 20
2016 08 22

Nr 2/2018
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B. WZORY UŻYTKOWE
51
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 705 do nr 69 744)
Y1 (11) 69723
(41) 2017 08 28
(51) A01C 7/02 (2006.01)
A01C 5/02 (2006.01)
(21) 124897
(22) 2016 02 25
(72) PIŁAT PIOTR ANDRZEJ, Kolonia Łaziska (PL)
(73) PIŁAT PIOTR ANDRZEJ, Kolonia Łaziska (PL)
(54) Sadzarka ręczna

Y1 (11) 69721
(41) 2017 07 31
(51) A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
(21) 124796
(22) 2016 01 23
(72) ZWIERZ MICHAŁ, Ostrzeszów (PL)
(73) ZWIERZ MICHAŁ, Ostrzeszów (PL)
(54) Wózek inwalidzki

Y1 (11) 69728
(41) 2017 08 28
(51) A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
(21) 124895
(22) 2016 02 25
(72) BABIŃSKI ZYGMUNT, Białystok (PL)
(73) BABIŃSKI ZYGMUNT, Białystok (PL)
(54) Redlica siewnika

Y1 (11) 69706
(41) 2017 01 30
(51) A61H 23/00 (2006.01)
A61B 17/135 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
(21) 124276
(22) 2015 07 24
(72) RYCERSKI WIESŁAW, Tarnowskie Góry (PL); NOWAK
GRZEGORZ, Pawłów (PL); JUSZYŃSKI ŁUKASZ, Przyszowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM,
Zabrze (PL); RYCERSKI WIESŁAW, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Tutor ćwiczeniowy korygujący, redresyjny z wykorzystaniem
efektu termicznego

Y1 (11) 69705
(41) 2017 08 16
(51) A01K 83/06 (2006.01)
A01K 83/04 (2006.01)
(21) 124850
(22) 2016 02 12
(72) JÓŹWIAK DAMIAN, Poznań (PL)
(73) JÓŹWIAK DAMIAN, Poznań (PL)
(54) Przyrząd do mocowania przynęty wędkarskiej
Y1 (11) 69707
(41) 2017 07 03
(51) A47B 91/02 (2006.01)
(21) 124711
(22) 2015 12 22
(72) BAJKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SOWA IRENEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE PATREX POLAND IMPORT‑EXPORT,
Elbląg (PL)
(54) Nóżka z regulacją wysokości, zwłaszcza do mebli
Y1 (11) 69732
(41) 2017 06 19
(51) A47F 3/04 (2006.01)
(21) 124700
(22) 2015 12 18
(72) CAJBEL PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) GP PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie chłodnicze służące do ekspozycji produktów spo‑
żywczych
(41) 2017 07 31
Y1 (11) 69715
(51) A47G 1/02 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21W 131/302 (2006.01)
(21) 124781
(22) 2016 01 18
(72) DUBIEL ANDRZEJ, Rabka‑Zdrój (PL)
(73) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka‑Zdrój (PL)
(54) Lustro z efektem powtarzających się w perspektywicznej głębi
pozornych obrazów

Y1 (11) 69743
(41) 2017 04 10
(51) A61J 17/00 (2006.01)
(21) 124450
(22) 2015 10 05
(72) SADZA KONRAD, Truskaw (PL)
(73) SADZA EWA PPH FARR, Warszawa (PL)
(54) Smoczek z osłoną higieniczną
Y1 (11) 69731
(41) 2017 04 10
(51) A61N 2/02 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
A61H 33/14 (2006.01)
(21) 124424
(22) 2015 09 29
(72) SIEROŃ ALEKSANDER, Katowice (PL)
(73) SIEROŃ ALEKSANDER SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Katowice (PL)
(54) Komora terapeutyczna wielofunkcyjna
Y1 (11) 69741
(41) 2017 05 08
(51) B21C 19/00 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
B21F 1/02 (2006.01)
(21) 124522
(22) 2015 10 24
(72) ORDON ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) ORDON ANDRZEJ XAP, Łódź (PL)
(54) Prościarka do drutu i bednarki
Y1 (11) 69735
(41) 2016 05 09
(51) B60R 13/10 (2006.01)
(21) 123513
(22) 2014 10 31
(72) GÓRECKI MICHAŁ, Kęty (PL); GÓRECKI ARKADIUSZ, Kęty (PL)
(73) GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
(54) Ramka mocująca tablice rejestracyjne
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Y1 (11) 69734
(41) 2016 05 09
(51) B60R 13/10 (2006.01)
(21) 123514
(22) 2014 10 31
(72) GÓRECKI MICHAŁ, Kęty (PL); GÓRECKI ARKADIUSZ, Kęty (PL)
(73) GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
(54) Ramka mocująca tablicę rejestracyjną pojazdu
Y1 (11) 69733
(41) 2016 05 09
(51) B60R 13/10 (2006.01)
(21) 123515
(22) 2014 10 31
(72) GÓRECKI MICHAŁ, Kęty (PL); GÓRECKI ARKADIUSZ, Kęty (PL)
(73) GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
(54) Ramka mocująca tablice rejestracyjne
Y1 (11) 69742
(41) 2017 04 24
(51) B61C 17/02 (2006.01)
B60K 15/03 (2006.01)
(21) 124518
(22) 2015 10 23
(72) SERWIŃSKI PRZEMYSŁAW, Ostromecko (PL)
(73) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(54) Korpus zbiornika paliwa lokomotywy spalinowej
Y1 (11) 69725
(41) 2017 04 10
(51) B61D 17/04 (2006.01)
B61D 3/00 (2006.01)
(21) 124455
(22) 2015 10 05
(72) COFAŁKA MARIAN, Ruda Śląska (PL); PUCEK ZBIGNIEW,
Kleszczów (PL)
(73) PROTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
(54) Nadbudówka stała, zwłaszcza do wagonu kolejowego węglarka
typu normalnego
Y1 (11) 69718
(41) 2015 05 25
(51) B65G 19/14 (2006.01)
(21) 122580
(22) 2013 11 22
(72) NIESZPOREK TADEUSZ, Częstochowa (PL); BORAL PIOTR,
Blachownia (PL); WASIAK JACEK, Kutno (PL)
(73) SKIOLD BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno (PL)
(54) Transporter do granulatów, ziaren i pasz
Y1 (11) 69740
(41) 2017 05 08
(51) B66F 9/18 (2006.01)
A01B 63/108 (2006.01)
(21) 124525
(22) 2015 10 26
(72) ŁAZARSKI ROMAN, Mrągowo (PL)
(73) GRUSZCZEWSKI JANUSZ ZAKŁAD METALOWY AGROMASZ,
Mrągowo (PL)
(54) Blokada ramki szybkiego mocowania osprzętu ładowacza
Y1 (11) 69738
(41) 2017 06 19
(51) B66F 9/18 (2006.01)
A01B 59/06 (2006.01)
(21) 124651
(22) 2015 12 07
(72) GRUSZCZEWSKI JANUSZ, Mrągowo (PL); ŁAZARSKI ROMAN,
Mrągowo (PL)
(73) GRUSZCZEWSKI JANUSZ ZAKŁAD METALOWY AGROMASZ,
Mrągowo (PL)
(54) Mechanizm blokady mocowania słupka ładowacza
Y1 (11) 69729
(41) 2017 08 16
(51) B67B 1/04 (2006.01)
(21) 124845
(22) 2016 02 11
(72) KWAPISZ TOMASZ, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Korkownica

Nr 2/2018

Y1 (11) 69724
(41) 2014 06 09
(51) C10L 11/06 (2006.01)
C10L 11/04 (2006.01)
(21) 121536
(22) 2012 11 28
(72) BOGACZ WIESŁAW, Oświęcim (PL); TLAŁKA JACEK,
Bielany (PL); BARAN WITOLD, Libiąż (PL)
(73) BBTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmek (PL)
(54) Podpałka do rozpalania ognia, zwłaszcza w kotłach węglowych
Y1 (11) 69739
(41) 2017 05 08
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E05D 15/50 (2006.01)
(21) 124537
(22) 2015 10 28
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe, zwłaszcza oddymiające
Y1 (11) 69736
(41) 2016 03 14
(51) E04G 21/16 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
B26F 1/16 (2006.01)
B23B 49/02 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)
E04F 21/18 (2006.01)
(21) 123977
(22) 2015 04 13
(72) DĘSOŁ BOGDAN, Bobrek (PL)
(73) DĘSOŁ BOGDAN, Bobrek (PL)
(54) Wykrojnik dzwonkowy do wykonywania zagłębień w płytach
styropianowych i w płytach z wełny mineralnej z jednoczesnym
odzyskiwaniem krążków służących do zaślepiania wykonanych
zagłębień
Y1 (11) 69730
(41) 2017 07 03
(51) E04H 12/10 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
(21) 124705
(22) 2015 12 21
(72) MUSIAŁ TOMASZ, Kraków (PL); MAŚLAK PIOTR, Kraków (PL);
WOJDYŁA TOMASZ, Braciejówka (PL); BRZOZOWSKI MICHAŁ,
Wolica Uchańska (PL); PAWLICKI ROBERT, Kraków (PL); WĄSIK
MAGDALENA, Gałęzów Kolonia Druga (PL); WÓJCIK WIESŁAW,
Kraków (PL); BIGOSIŃSKI MACIEJ, Kraków (PL)
(73) ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Słup kablowy jednotorowy linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV
Y1 (11) 69714
(41) 2017 07 17
(51) E04H 17/06 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
(21) 124775
(22) 2016 01 14
(72) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(73) GODAWSKI MAREK, Ludzisławice (PL)
(54) Łącznik do montażu paneli ogrodzeniowych do słupków
Y1 (11) 69744
(41) 2017 03 13
(51) E06B 9/66 (2006.01)
A47H 23/01 (2006.01)
(21) 124371
(22) 2015 09 08
(72) BEDNAREK RYSZARD, Sieradz (PL)
(73) BEDNAREK ALEKSANDRA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAMA, Sieradz (PL)
(54) Obciążnik do rolet
Y1 (11) 69727
(51) E06B 11/04 (2006.01)

(41) 2017 01 30
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E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
(21) 124269
(22) 2015 07 20
(72) KUBICKI ANDRZEJ, Małomice (PL)
(73) KUBICKI ANDRZEJ, Małomice (PL)
(54) Mechanizm prowadzący prowadnicy krzywoliniowej o profilu
odwróconego ceownika bramy ogrodzeniowej przesuwnej łukowej
lub bramy ogrodzeniowej przesuwnej wykonanej techniką kowalstwa artystycznego
Y1 (11) 69716
(41) 2017 05 22
(51) E21B 49/00 (2006.01)
G01N 1/04 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(21) 124793
(22) 2016 01 22
(72) SMOROŃ SYLWESTER, Luborzyca (PL); BAUER MARCIN,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO -PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Wybierak gleby z próbnika
Y1 (11) 69720
(41) 2016 04 25
(51) F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
F03D 11/02 (2006.01)
(21) 123452
(22) 2014 10 17
(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) Osłona kolumny siłowni wiatrowej
Y1 (11) 69737
(41) 2017 02 27
(51) F16L 21/06 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
(21) 124343
(22) 2015 08 26
(72) MRÓZ ANDRZEJ, Gdów (PL)
(73) MRÓZ ANDRZEJ TERMOKONTROL, Gdów (PL)
(54) Korpus mufy przyłączeniowej
Y1 (11) 69711
(41) 2017 06 19
(51) F21L 4/00 (2006.01)
(21) 124690
(22) 2015 12 18
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Obudowa baterii znicza elektrycznego
Y1 (11) 69712
(41) 2017 06 19
(51) F21L 4/00 (2006.01)
(21) 124692
(22) 2015 12 18
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Przykrywka pojemnika znicza elektrycznego
Y1 (11) 69722
(41) 2017 05 22
(51) F23J 1/00 (2006.01)
(21) 124595
(22) 2015 11 16
(72) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -MONTAŻOWE PROMONT
BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ odżużlania spalarki obrotowej odpadów
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Y1 (11) 69726
(41) 2016 04 25
(51) F24J 2/04 (2006.01)
(21) 123444
(22) 2014 10 13
(72) WENDLAND HANKA, Łukta (PL)
(73) WENDLAND HANKA, Łukta (PL)
(54) Słoneczny podgrzewacz wody
Y1 (11) 69717
(41) 2017 07 31
(51) F41J 1/00 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
(21) 124800
(22) 2016 01 26
(72) BŁASZCZYK STANISŁAW, Stargard (PL); BŁASZCZYK HUBERT,
Stargard (PL)
(73) BŁASZCZYK STANISŁAW, Stargard (PL); BŁASZCZYK HUBERT,
Stargard (PL)
(54) Warstwowa figura kontaktowa
Y1 (11) 69713
(41) 2017 07 03
(51) F41J 9/08 (2006.01)
F41J 9/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
(21) 124738
(22) 2015 12 28
(72) BULER WIESŁAW, Warszawa (PL); KAMIŃSKI ROMAN,
Warszawa (PL); KĘPCZYK WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); TYBURA
MARIAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Osłona aerodynamiczna głowicy imitatora celu powietrznego
Y1 (11) 69710
(41) 2017 06 19
(51) G01G 3/08 (2006.01)
(21) 124656
(22) 2015 12 09
(72) KAZYAKA ZBIGNIEW, Chociborowice (PL)
(73) KAZYAKA ZBIGNIEW, Chociborowice (PL)
(54) Zestaw do formowania korony drzew i/lub krzewów
Y1 (11) 69719
(41) 2017 07 17
(51) G01N 1/04 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
E21B 49/00 (2006.01)
(21) 124794
(22) 2016 01 22
(72) SMOROŃ SYLWESTER, Luborzyca (PL); BAUER MARCIN,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO -PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Próbnik gleby
Y1 (11) 69708
(41) 2017 07 03
(51) G06F 3/01 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)
(21) 124706
(22) 2015 12 22
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); LECH MICHAŁ,
Gdynia (PL); HOFFMANN PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Elektroniczny pisak, zwłaszcza do ekranów dotykowych pojemnościowych
Y1 (11) 69709
(41) 2012 04 23
(51) H04B 11/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
(62) 392689
(21) 124386
(22) 2010 10 18
(72) TĘSIOROWSKI ŁUKASZ, Zduńska Wola (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Ultradźwiękowy system bezprzewodowej transmisji danych
pomiarowych między czujnikami pomiarowymi i układem do gromadzenia i przetwarzania tych danych w odzieży tekstronicznej
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

A01B 63/108 (2006.01)
A01B 59/06 (2006.01)
A01C 7/02 (2006.01)
A01C 5/02 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01K 83/06 (2006.01)
A01K 83/04 (2006.01)
A47B 91/02 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)
A47H 23/01 (2006.01)
A61B 17/135 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
A61H 23/00 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61H 33/14 (2006.01)
A61J 17/00 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
B21C 19/00 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
B21F 1/02 (2006.01)
B23B 49/02 (2006.01)
B26F 1/16 (2006.01)
B60K 15/03 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B61C 17/02 (2006.01)
B61D 17/04 (2006.01)
B61D 3/00 (2006.01)
B65G 19/14 (2006.01)
B66F 9/18 (2006.01)
B66F 9/18 (2006.01)
B67B 1/04 (2006.01)
C10L 11/06 (2006.01)
C10L 11/04 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)

69740*
69738*
69723
69723*
69728
69728*
69705
69705*
69707
69732
69715
69744*
69706*
69706*
69721
69721*
69706
69706*
69731*
69743
69731
69731*
69741
69741*
69741*
69736*
69736*
69742*
69735
69734
69733
69742
69725
69725*
69718
69740
69738
69729
69724
69724*
69739
69736*

E04F 21/18 (2006.01)
E04G 21/16 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
E04H 12/10 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E05D 15/50 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 9/66 (2006.01)
E06B 11/04 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
E21B 49/00 (2006.01)
E21B 49/00 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
F03D 11/02 (2006.01)
F16L 21/06 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21W 131/302 (2006.01)
F23J 1/00 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
F41J 9/08 (2006.01)
F41J 9/00 (2006.01)
G01G 3/08 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G01N 1/04 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 1/04 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)
H02G 7/20 (2006.01)
H04B 11/00 (2006.01)

69736*
69736
69736*
69730
69714
69714*
69714*
69739*
69727*
69744
69727
69727*
69716
69719*
69720
69720*
69720*
69720*
69737
69737*
69711
69712
69715*
69715*
69722
69726
69713*
69717
69717*
69713
69713*
69710
69709*
69716*
69716*
69719
69719*
69719*
69708
69708*
69730*
69709

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

69705
69706
69707
69708
69709
69710

A01K 83/06 (2006.01)
A61H 23/00 (2006.01)
A47B 91/02 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
H04B 11/00 (2006.01)
G01G 3/08 (2006.01)

69711
69712
69713
69714
69715
69716

F21L 4/00 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F41J 9/08 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)
E21B 49/00 (2006.01)

Nr 2/2018
2

69717 F41J 1/00 (2006.01)
69718 B65G 19/14 (2006.01)
69719 G01N 1/04 (2006.01)
69720 F03D 3/02 (2006.01)
69721 A61G 5/10 (2006.01)
69722 F23J 1/00 (2006.01)
69723 A01C 7/02 (2006.01)
69724 C10L 11/06 (2006.01)
69725 B61D 17/04 (2006.01)
69726 F24J 2/04 (2006.01)
69727 E06B 11/04 (2006.01)
69728 A01C 7/20 (2006.01)
69729 B67B 1/04 (2006.01)
69730 E04H 12/10 (2006.01)

1

2

69731
69732
69733
69734
69735
69736
69737
69738
69739
69740
69741
69742
69743
69744

A61N 2/02 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
E04G 21/16 (2006.01)
F16L 21/06 (2006.01)
B66F 9/18 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
B66F 9/18 (2006.01)
B21C 19/00 (2006.01)
B61C 17/02 (2006.01)
A61J 17/00 (2006.01)
E06B 9/66 (2006.01)
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
120763
122311
122942
123130
123170
123192
123382
124060

20/2012
05/2015
20/2015
25/2015
22/2015
01/2016
06/2016
24/2016

124100
124227
124337
124696
125124
125858
125931
125933

24/2016
02/2017
05/2017
13/2017
11/2017
11/2017
11/2017
11/2017
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.

Nr 2/2018
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(Y1) 67338 2017 09 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH
GLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPA‑
DŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gorlice, Polska 490731095 i dokonanie wpisu:
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528
(Y1) 67394 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Rybarzowice, Polska i dokonanie wpisu: PROSPERPLAST 1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice,
Polska 070434735
(Y1) 68650 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122903650 i dokonanie
wpisu: ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów, Polska 122903650
(Y1) 68770 2017 08 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STALMOT
SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4 w
związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności
przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 64816
(Y1) 65217
(Y1) 65502
(Y1) 65591
(Y1) 66911
(Y1) 67068
(Y1) 67110
(Y1) 67111
(Y1) 67227
(Y1) 67274
(Y1) 67278
(Y1) 67558

2016 12 31
2016 09 07
2017 01 12
2017 01 15
2017 01 18
2016 12 05
2017 01 31
2017 01 31
2017 01 12
2016 12 31
2017 01 30
2017 01 27

(Y1) 67559
(Y1) 67560
(Y1) 67561
(Y1) 67562
(Y1) 67764
(Y1) 68047
(Y1) 68370
(Y1) 68371
(Y1) 68373
(Y1) 68531
(Y1) 68750

2017 01 27
2017 01 27
2017 01 30
2017 01 30
2017 01 23
2017 01 12
2017 01 08
2017 01 08
2017 01 17
2017 01 31
2017 01 27
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Nr 2/2018

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

55
REJESTRACJA
(od nr 23 875 do nr 23 918)
(51) 24-02
(11) 23875
(22) 2016 06 09
(21) 24643
(73) OLSZEWSKI MARCIN, Kazimierzew, PL. ; OLSZEWSKA
MAŁGORZATA, Czepielin, PL.
(72) OLSZEWSKI MARCIN, OLSZEWSKA MAŁGORZATA
(54) Korek iniekcyjny
(55)

(51) 20-01
(11) 23876
(22) 2016 10 25
(73) SOLUTION SCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego, PL.
(72) SOBCZAK PIOTR
(54) Podajnik na papierosy
(55)

(51)
(30)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-01
(11) 23877
(22) 2017 08 04
2017 02 10
DM/095170
(WO)
Chanel SARL, Glarus, CH.
NITSCH MARIANNA
Butelka

(21) 25758

(21) 24938

(51) 12-16
(11) 23878
(22) 2017 09 01
(21) 25810
(73) SOLUS SPÓŁKA JAWNA RYSZARD SOŁTYK JAKUB SOŁTYK,
Mogilany, PL.
(72) SOŁTYK JAKUB
(54) Gałka na kierownicę
(55)

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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

08-08
(11) 23879
(22) 2017 01 25
(21) 25223
BRATANIEC MICHAŁ ENTROPY HOLDS, Bystra, PL.
BRATANIEC MICHAŁ
Uchwyt wspinaczkowy

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

20-03
(11) 23880
(22) 2017 09 13
FUCHS MARIUSZ, Nowa Sól, PL.
FUCHS MARIUSZ
Tabliczka ostrzegawcza

(21) 25867

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

20-03
(11) 23881
(22) 2017 09 13
FUCHS MARIUSZ, Nowa Sól, PL.
FUCHS MARIUSZ
Tabliczka ostrzegawcza

(21) 25868
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(72) DŁUGOSZ WACŁAW, HOFFMANN ANDRZEJ
(54) Drenaż elektryczny-obudowa
(55)

(51) 19-08
(11) 23883
(22) 2017 08 21
(73) WAR-REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Garwolin, PL.
(72) ROGOWSKI ANDRZEJ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25778

(51) 10-05
(11) 23884
(22) 2017 08 04
(21) 25754
(73) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWKOROZYJNYCH CORRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) JANKOWSKI JEZMAR, SOLLICH ANDRZEJ
(54) Miernik skuteczności ochrony katodowej-płyta czołowa
(55)

(51) 13-02
(11) 23882
(22) 2017 08 04
(21) 25755
(73) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWKOROZYJNYCH CORRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.

474
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(51) 13-03
(11) 23885
(22) 2017 08 04
(21) 25756
(73) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWKOROZYJNYCH CORRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) NOWATKOWSKI JAN, ROZWADOWSKI JACEK
(54) Kompensator ochrony katodowej-zwieracz wału
(55)

(72) JIANTING YE
(54) Klapki
(55)

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

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

02-04
(11) 23886
(22) 2017 07 12
JIANTING YE, Wólka Kosowska, PL.
JIANTING YE
Sandały damskie

(21) 25700

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

02-04
(11) 23887
(22) 2017 07 12
JIANTING YE, Wólka Kosowska, PL.
JIANTING YE
Sandały damskie

(21) 25701

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

06-01
(11) 23888
(22) 2017 05 31
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, PL.
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ
Komplet mebli wypoczynkowych

(21) 25601

(21) 25703

02-04
(11) 23890
(22) 2017 07 12
JIANTING YE, Wólka Kosowska, PL.
JIANTING YE
Klapki

(21) 25705

(51) 24-01
(11) 23891
(22) 2017 06 27
(21) 25661
(73) PIECZARA IWONA, Budzów, PL.
(72) PIECZARA IWONA
(54) Mobilne urządzenie wspomagajace proces podnoszenia,
przesiadania i przemieszczania
(55)

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

(51) 02-04
(11) 23889
(22) 2017 07 12
(73) JIANTING YE, Wólka Kosowska, PL.

Nr 2/2018

23-02, 06-01 (11) 23892 (22) 2017 09 05
NOWAK MARCIN KRZYSZTOF, Stęszew, PL.
NOWAK MARCIN KRZYSZTOF
Toaleta budowlana

(21) 25819

Nr 2/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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32-00
(11) 23893
(22) 2017 07 14
SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
SOWA MARTA
Wzór graficzny

(21) 25714

(51) 09-01
(11) 23894
(22) 2017 07 20
(21) 25725
(73) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(72) KANIA MONIKA
(54) Butelka
(55)

(51) 06-01
(11) 23895
(22) 2017 07 18
(21) 25718
(73) PRZEWOŹNA LUIZA, Dzierżoniów, PL. ; PRZEWOŹNY JERZY,
Dzierżoniów, PL.
(72) PRZEWOŹNY JERZY
(54) Ławka
(55)

(51) 11-02
(11) 23896
(22) 2017 08 16
(21) 25774
(73) MUCHA SYLWIA GOSPODARSTWO SZKLARNIOWE,
Lutoryż, PL.
(72) SZCZEPANIK-MUCHA MARTA
(54) Stelaż do kompozycji ozdobnej
(55)
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(51) 11-02
(11) 23897
(22) 2017 08 16
(21) 25775
(73) MUCHA SYLWIA GOSPODARSTWO SZKLARNIOWE,
Lutoryż, PL.
(72) SZCZEPANIK-MUCHA MARTA
(54) Stelaż do kompozycji ozdobnej
(55)

(51) 32-00
(11) 23898
(22) 2017 08 02
(21) 25750
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Logo
(55)

(51) 06-04
(11) 23899
(22) 2017 09 18
(73) FM BRAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczęsne, PL.
(72) ŚLESZYŃSKI JACEK
(54) Szafa
(55)

(21) 25876

03-01
(11) 23900
(22) 2017 09 20
PALKA-SIKORA MARTA, Warszawa, PL.
PALKA-SIKORA MARTA
Torba

(21) 25888

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

(51) 19-08
(11) 23901
(22) 2017 08 30
(21) 25809
(73) FUNDACJA PAMIĘĆ I POMOC IM. DR. EDMUNDA
GRYGLEWICZA, Katowice, PL.
(72) KAWA JACEK, STĘPIEŃ PAULA, DEREJCZYK JAROSŁAW
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(51) 19-08
(11) 23905
(22) 2017 09 13
(21) 25857
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(54) Karta testu zaburzeń poznawczych
(55)

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

32-00
(11) 23902
(22) 2017 07 25
POŁOŃSKI PAWEŁ ŁUKASZ, Jawor, PL.
POŁOŃSKI PAWEŁ ŁUKASZ
Projekt graficzny

Nr 2/2018

(21) 25732

(51) 19-08
(11) 23906
(22) 2017 09 13
(21) 25850
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 23903
(22) 2017 09 13
(21) 25858
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)
(51) 19-08
(11) 23907
(22) 2017 09 13
(21) 25851
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 23904
(22) 2017 09 13
(21) 25856
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 23908
(22) 2017 09 13
(21) 25852
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

Nr 2/2018
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(51) 19-08
(11) 23909
(22) 2017 09 13
(21) 25853
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 23910
(22) 2017 09 13
(21) 25854
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)
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(51) 19-08
(11) 23913
(22) 2017 09 13
(21) 25847
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 23914
(22) 2017 09 13
(21) 25848
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 23915
(22) 2017 09 13
(21) 25849
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 13-03
(11) 23911
(22) 2017 09 06
(21) 25822
(73) ZEG-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(72) PYKA MAREK
(54) Obudowa cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego
(55)

(51) 06-03
(11) 23912
(22) 2017 09 11
(21) 25832
(73) FORNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, PL.
(72) PIECZARA WOJCIECH
(54) Stół do prac biurowych
(55)

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

24-02
(11) 23916
(22) 2017 08 22
(21) 25780
KAMYSZ WOJCIECH LIPOPHARM.PL, Zblewo, PL.
KAMYSZ WOJCIECH, BIEŃKOWSKI TOMASZ
Płytka

(51) 30-06
(11) 23917
(22) 2017 08 16
(73) SZYMALA BOŻENA, Blachownia, PL.
(72) SZYMALA BOŻENA

(21) 25773
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nanie wpisu: NOWAK OKUCIA MEBLOWE AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszowa, Polska 364582891

(54) Legowisko dla psa
(55)

15117 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOWAK OKUCIA MEBLOWE AN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszowa, Polska
364582891 i dokonanie wpisu: NOWAK OKUCIA MEBLOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olszowa, Polska 364582891
18310 2017 08 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZYBYSZ DARIUSZ ANDRZEJ, Radzymin,
Polska i dokonanie wpisu: MAŁACHOWSKI DARIUSZ , Poznań, Polska
18344 2017 08 22 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
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 23918
(22) 2017 09 27
WOLSKA ALEKSANDRA AWART, Warszawa, PL.
WOLSKA ALEKSANDRA
Stół konferencyjny

(21) 25901

18655 2017 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHWASTEK ARTUR KOMINUS SPÓŁKA
JAWNA ARTUR CHWASTEK, RAFAŁ CHWASTEK, RAFAŁ ADAMCZYK,
Łężkowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice,
Polska 121554673
19203 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEIER MARKOWICZE SPÓŁKA AKCYJNA,
Majdan Stary, Polska 950329948 i dokonanie wpisu: LEIER POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska, Polska 000055484
19435, 19437, 19438 2017 08 22 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JĘDREJ ANNA, SZYMANKIEWICZ ADAM ELECTRONICA PUNTO COM SPÓŁKA CYWILNA,
Nysa, Polska 160093291 i dokonanie wpisu: SZYMANKIEWICZ
ADAM, JĘDREJ ANNA ELEVENDI SPÓŁKA CYWILNA, Nysa, Polska
160093291

56
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania
albo siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji
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.
15117 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Okuć Meblowych i Konstrukcji Lekkich Alojzy Nowak, Olszowa, Polska 250507797 i doko-

19711, 19712, 19713, 19714 2017 08 23 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MASTERPRESS
SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510431484 i dokonanie wpisu:
MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 510431484
20296 2017 08 22 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
57
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
24883
24884

25339
25347
58
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
18352

2014 09 16

Unieważniono w całości.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
11868
02647
02648
02656
02660
02669
02683
02787
02788
02795
03552
04196
04198
10849
10929
10933
11068
11086
17429
17430
17431
17561
17562
17605
17614
17617
17618
17619
17701
17702
17703
17704

2017-05-29
2016-06-15
2016-06-15
2016-06-19
2016-06-20
2016-06-25
2016-06-30
2016-06-26
2016-06-26
2016-06-26
2016-06-08
2016-06-13
2016-06-13
2016-06-02
2016-06-20
2016-06-07
2016-02-16
2016-02-16
2016-02-28
2016-02-28
2016-02-28
2016-02-16
2016-02-16
2016-02-25
2016-02-09
2016-02-21
2016-02-21
2016-02-22
2016-02-07
2016-02-10
2016-02-11
2016-02-24

17709
17710
17749
17750
17779
17908
18073
18304
18363
18426
18427
18457
18521
19376
17677
17675
17674
17663
17585
17543
17529
11136
11116
11115
11113
11112
11111
11006
10876
10869
10863
10826

2016-02-10
2016-02-10
2016-02-07
2016-02-28
2016-02-10
2016-02-28
2016-02-07
2016-02-07
2016-02-07
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-22
2016-02-11
2016-02-04
2016-05-05
2016-05-04
2016-05-02
2016-05-04
2016-05-11
2016-05-16
2016-05-12
2016-05-17
2016-05-30
2016-05-29
2016-05-29
2016-05-29
2016-05-29
2016-05-23
2016-05-05
2016-05-17
2016-05-11
2016-05-21

10825
10822
10821
10819
10778
10757
10750
10749
10645
10644
10643
02616
02602
02591
02590
02409
02408
02399
02385
02342
02138
17678
17679
17682
17728
17730
17731
17732
17734
17735
17736
17746
17770
17747
17817
17819
17820
17823
17824
17825

2016-05-21
2016-05-17
2016-05-17
2016-05-17
2016-05-04
2016-05-15
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-14
2016-05-14
2016-05-14
2016-05-25
2016-05-10
2016-05-07
2016-05-07
2016-05-21
2016-05-21
2016-05-17
2016-05-07
2016-04-05
2016-05-07
2016-05-05
2016-05-05
2016-05-10
2016-05-12
2016-05-16
2016-05-16
2016-05-16
2016-05-18
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-11
2016-05-10
2016-05-18
2016-05-02
2016-05-12
2016-05-16
2016-05-25
2016-05-25
2016-05-31

479
17833
17925
17926
17927
17929
17930
17932
17955
17968
17969
17998
17999
18000
18007
18013
18014
18015
18018
18019
18044
18020
18144
18156
18208
18231
18232
18319
18354
18355
18384
18404
18428
18571
18573
18577
19011
19012
19698
16790
16896

2016-05-29
2016-05-05
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-23
2016-05-26
2016-05-30
2016-05-09
2016-05-04
2016-05-04
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-20
2016-05-05
2016-05-05
2016-05-05
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-05
2016-05-26
2016-05-18
2016-05-30
2016-05-26
2016-05-04
2016-05-16
2016-05-06
2016-05-06
2016-05-11
2016-05-29
2016-05-31
2016-05-26
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-23
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-29
2015-06-25
2015-10-05
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D. ZNAKI TOWAROWE

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

60
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 301 301 do 302 600)

(111) 301301
(220) 2015 01 15
(210) 437684
(151) 2017 09 06
(441) 2015 04 27
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL. ;
(540) Błękitny węgiel
(510), (511) 4 paliwa, paliwa stałe.
(551) wspólne prawo ochronne

(540)

(111) 301302
(220) 2015 01 15
(210) 437685
(151) 2017 09 06
(441) 2015 04 27
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL. ;
(540) Blue coal
(510), (511) 4 paliwa, paliwa stałe.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 301303
(220) 2015 09 23
(151) 2017 09 07
(441) 2016 01 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) PPH
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne..

(210) 447280

(111) 301304
(220) 2016 07 22
(210) 459434
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO -CAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, PL.
(540) C LASSIC S-line PIÓRO WYCIERACZKI STANDARD C LASSIC

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 12 wycieraczki samochodowe.
(111) 301305
(220) 2017 01 27
(210) 466775
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) KONOPKA MARIAN USŁUGI TRANSPORTOWE, Zabawa, PL.
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(540) SK-BUS
(540)

(540) OGŁOSZENIA WARSZAWIAK.PL
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport autobusowy, transport pasażerski, usługi
kierowców, usługi transportowe, informacja o transporcie, holowanie, organizowanie podróży, dostarczanie przesyłek, przewożenie
ładunków, wypożyczanie pojazdów.
(111) 301306
(220) 2017 02 06
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 10
(732) LIGNOWSKA EWA DELCANE, Warszawa, PL.
(540) delcane
(540)

(210) 467191

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.27, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, getry dla zwierząt, smycze dla
zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, szelki dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych,
buty dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt domowych, kokardy, muszki, krawaty dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt
[torby], elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, przykrycia
i okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające
informacje medyczne, torby, torebki, plecaki, chlebaki, torby podróżne, torby na książki, tornistry, kuferki do przenoszenia rzeczy z wyłączeniem kuferków z przyborami kosmetycznymi jako ich wyposażeniem, walizki, nesesery, parasole, parasolki, laski, wyroby rymarskie,
20 posłania dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, poduszki
dla zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt domowych, opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, legowiska
dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe do przechowywania
zabawek dla zwierząt, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: zawieszek do obroży dla zwierząt domowych, wyrobów biżuteryjnych, w tym bransoletek na rękę, także wykonanych
ze skóry, obroży dla zwierząt, getrów dla zwierząt, smyczy dla zwierząt, ubranek dla zwierząt, uprzęży dla zwierząt, szelek dla zwierząt,
obroży dla zwierząt domowych, odzieży dla zwierząt domowych,
butów dla zwierząt domowych, strojów dla zwierząt domowych, kokard, muszek, krawatów dla zwierząt domowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna następujących towarów: nosidełek dla zwierząt [toreb],
elektronicznych obroży dla zwierząt domowych, przykryć i okryć dla
zwierząt, obroży dla zwierząt domowych zawierających informacje
medyczne, toreb, torebek, plecaków, chlebaków, toreb podróżnych,
toreb na książki, tornistrów, kuferków do przenoszenia rzeczy z wyłączeniem kuferków z przyborami kosmetycznymi jako ich wyposażenia, walizek, neseserów, parasoli, parasolek, lasek, sprzedaż hurtowa
i detaliczna następujących towarów: wyrobów rymarskich, posłań
dla zwierząt, posłań dla zwierząt domowych, poduszek dla zwierząt
domowych, przenośnych posłań dla zwierząt domowych, opasek
niemetalowych do identyfikacji zwierząt domowych, tabliczek identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, legowisk dla zwierząt
domowych, koszy niemetalowych do przechowywania zabawek dla
zwierząt, sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów:
koców dla zwierząt domowych, koców, obrusów i serwetek tekstylnych, narzut na łóżka, odzieży i nakryć głowy, obuwia, szali, apaszek,
szelek, bielizny, pasków, zabawek dla zwierząt, zabawek, przedmiotów i gier dla zwierząt domowych, zabawek dla zwierząt domowych
wykonanych ze sznurka.
(111) 301307
(220) 2017 02 23
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) HUSAK DARIUSZ LARETE, Rzeszów, PL.

481

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 02.01.01, 03.01.08, 02.09.01, 14.05.02, 14.07.09, 18.01.09,
18.01.19, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.16, 18.01.05,
26.05.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie wiadomości
i danych w drodze transmisji elektronicznej, elektroniczna transmisja
danych, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web
Messaging), świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń
i pokojów rozmów [chatroom], transmisja danych przez Internet,
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie on-line list listserv do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie
on-line forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami
komputerów, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń,
zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu.
(111) 301308
(220) 2017 02 28
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) DO HA TRANG, Warszawa, PL.
(540) BIGMAN bigman blue new b.m
(510), (511) 25 odzież.

(210) 468276

(111) 301309
(220) 2017 02 24
(210) 468081
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) BALCERZAK RADOSŁAW TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) Dr Gut Wäsch
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, granatowy, niebieski,
błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 301310
(220) 2017 02 24
(210) 468094
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) AGAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PŁ
(540)

(210) 468054
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
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(510), (511) 4 pasty poślizgowe do rur, 6 rury metalowe, przewody rurowe metalowe, zaciskowe złączki żeliwne, złączki żeliwne i obejmy metalowe naprawcze do rur, obejmy naprawcze
i montażowo -naprawcze, rury rozgałęźne metalowe do instalacji
sanitarnych, kolanka metalowe do rur, kształtki rurowe rozgałęźne
z metalu, łączniki rurowe gwintowane ocynkowane i czarne, łączniki żeliwne ocynkowane i czarne, elastyczne przewody do gazu
ze stali w oplocie metalowym, opaski ze stali nierdzewnej, żeliwne
nasuwki oraz stalowe obudowy do zasuw, żeliwne doszczelniacze
połączeń rurowych, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur,
przewody instalacyjne rurowe rozgałęźne z metalu, przewody wodociągowe metalowe, metalowe złączki do rur, łączniki mosiężne,
konsole wodomierzowe, rura karbowana ze stali nierdzewnej, stalowe łączniki do wspawania typu kolana, kołnierze, trójniki, mufy,
redukcje, 11 rury będące częściami instalacji sanitarnych, rury
kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje i aparatura sanitarna,
instalacje wodociągowe, zawory wodne mosiężne, zawory żeliwne przelotowe hydrauliczne, zawory skośne mosiężne hydrauliczne, zawory proste odcinające mosiężne hydrauliczne, 17 pasty
uszczelniające, materiały uszczelniające w formie pakuł lnianych,
taśmy teflonowe uszczelniające, złączki zaciskowe niemetalowe
do połączeń rurowych, elastyczne wężyki instalacyjne do wody,
19 kształtki rurowe rozgałęźne niemetalowe, rury wodociągowe
niemetalowe.

(111) 301311
(220) 2017 02 24
(210) 468097
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) WARWICK JAMES, Warszawa, PL.
(540) ILLUMINATI VODKA
(510), (511) 33 wódka, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
koktajle, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe, alkoholowe
(ekstrakty), alkoholowe (esencje), likiery, destylowane napoje, alkohole i likiery wspomagające trawienie.
(111) 301312
(220) 2017 02 24
(210) 468099
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) premium MOBILE Różnica jest w cenie
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(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, zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, 35 detaliczna i hurtowa sprzedaż następujących towarów: 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, programy komputerowe, uchwyty i 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, zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, drony, zegary, zegarki,
stopery, plecaki, torby podróżne, sportowe i turystyczne, walizy,
38 łączność za pośrednictwem telefonii komórkowej, łączność
poprzez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, pośred-
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nictwo operatorskie w zakresie telefonii komórkowej, usługi ogłoszeń elektronicznych.

(111) 301313
(220) 2017 02 24
(210) 468106
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) ISTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno, PL.
(540) Digimart
(540)

(531) 18.01.19, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on -line, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz
osób trzecich przez Internet, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, prezentacja firm oraz towarów i usług
w Internecie, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstwa za pośrednictwem Internetu i innych mediów, kompilacja ogłoszeń
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem Internetu, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępniane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on -line
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem
Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych.
(111) 301314
(220) 2017 02 27
(210) 468124
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, Jakarta Selatan, ID.
(540) Indomie
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoniebieski, biały, żołty, zielony
(531) 27.05.01, 26.11.03, 29.01.15
(510), (511) 30 makaron rurki, makaron noodle, makarony, wermiszel [makaron], herbatniki, chleb, keczup [sos], sos chili, marcepan,
majonez, musztarda, suchary, sosy (przyprawy), przyprawy korzenne, sos sojowy, herbata, sos pomidorowy, mąka pszenna .
(111) 301315
(220) 2017 02 27
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) ITELIX SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) iSalon

(210) 468132
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(540)

we, metalowe śruby oczkowe, metalowe śruby w kształcie litery
U, metalowe wkręty do drewna, metalowe wkręty z oczkiem, nakrętki [drobnica metalowa], nakrętki, śruby i złącza, nity metalowe,
plomby ołowiane, podkładki metalowe, podkładki jako drobnica
metalowa, podkładki regulacyjne [dystansowe], gwoździe, hufnale
do podków, śruby metalowe, śruby metalowe jako elementy łączące, zaciski-klamry metalowe, zaciski linowe metalowe, zawleczki
z metalu, 20 śruby niemetalowe.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe.
(111) 301316
(220) 2017 02 27
(210) 468149
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 03
(732) ASAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) ASAMI
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, mechanizmy robotyczne do przenoszenia, 37 instalacja maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn
przemysłowych, naprawa maszyn przemysłowych, instalacja
systemów oprzyrządowania, montaż instalacji przemysłowych,
42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, integracja
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie przyrządów, projektowanie systemów
elektronicznych.
(111) 301317
(220) 2017 02 27
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRAB GRZEGORZ TOYS-COM, Koszalin, PL.
(540) BABY CODE
(540)

483

(210) 468179

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, rowerki trójkołowe, rowery elektryczne,
rowery dziecięce, pojazdy akumulatorowe dla dzieci, gokarty dla
dzieci, foteliki samochodowe, wózki głębokie, spacerowe, wielofunkcyjne, akcesoria do wózków dziecięcych: śpiworki, torby, pokrowce
i pokrycia, gondole, parasolki.
(111) 301318
(220) 2017 02 27
(210) 468196
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) ARIKOR
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 301319
(220) 2017 02 27
(210) 468201
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) AZMET RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom, PL.
(540) Azmet
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 łańcuchy dla bydła, drut ze stali, gwintowane pręty
metalowe, gwoździe, gwoździe metalowe, haki metalowe, karabińczyki metalowe, kołki metalowe, kołki rozporowe metalowe, kotwy
metalowe, liny stalowe, łańcuchy dla zwierząt metalowe, łańcuchy
stalowe, łańcuchy metalowe do przywiązywania zwierząt, metalowe karabińczyki, metalowe nakrętki, metalowe nakrętki gwintowane, metalowe nakrętki skrzydełkowe, metalowe podkładki
sprężyste, metalowe pręty gwintowane, metalowe śruby kotwo-

(111) 301320
(220) 2017 02 27
(210) 468203
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Septicum Suplement diety
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 301321
(220) 2017 02 27
(210) 468208
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) LOSAHIT
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 301322
(220) 2017 02 27
(210) 468209
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) AZINUM
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 301323
(220) 2017 02 27
(210) 468211
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) ARCYZAR AVE
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 301324
(220) 2017 02 27
(210) 468213
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) ZUMA NOKA
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne,
wyroby medyczne, suplementy diety.
(111) 301325
(220) 2017 02 27
(210) 468214
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) ARCYZAR
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 301326
(220) 2017 02 27
(210) 468221
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) TMC-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) TMC TOP MODA COLLECTION
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(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 301327
(220) 2017 02 27
(210) 468223
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) DOMY Z WIZJĄ K. BOROWSKI, R. RYNKIEWICZ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) DOMY Z WIZJĄ
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.05.03, 26.15.15, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, druki handlowe, prospekty, makiety architektoniczne, plany architektoniczne, 35 usługi
sprzedaży gotowych projektów architektonicznych, zarządzanie
bazami danych, usługi reklamowe dla architektów, 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, konsultacje
w zakresie nadzoru budowlanego, 42 projektowanie architektoniczne, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, zarządzanie
projektami architektonicznymi, dostarczanie informacji w dziedzinie
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze dotyczące architektury, badania dotyczące
architektury.
(111) 301328
(220) 2017 02 27
(210) 468228
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO POLISH GREEN BUILDING COUNCIL (PLGBC),
Gliwice, PL.
(540) PLGBC Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
(540)

Kolor znaku: turkusowy, zielony, jasnozielony, szary
(531) 01.17.11, 26.07.25, 24.05.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 41 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresie
projektowania, budowy, środowiska i eksploatacji budynków oraz
zrównoważonego budownictwa, usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z architekturą, zrównoważonym budownictwem i zarządzaniem nieruchomościami, 42 badania związane z architekturą
i zrównoważonym budownictwem, usługi konsultacyjne związane
z architekturą i zrównoważonym budownictwem, usługi obejmujące
formułowanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie projektowania, budowy, środowiska i eksploatacji budynków, badania, analizy i ocena usług innych do celów certyfikacji.
(111) 301329
(220) 2017 02 27
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) FUNDACJA FOODMAKERS, Poznań, PL.
(540) FOOD MAKERS
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(210) 468229

(531) 02.09.14, 11.01.04, 11.01.09, 27.05.01
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, bekon,
białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion (preparaty do produkcji-), cebula
konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek (konserwowy-, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, ożeni imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki,
galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta
z awokado], homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym,
hummus [pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja
w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski
w cieście, kiszone warzywa [kimchij, klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krążki z cebuli, krem
na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, langusty,
nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże (nieżywej, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owoców,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe,
mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy
[do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe,
przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone,
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych,
pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery
warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone
zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe, skórki
owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana
spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy
do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot],
spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy
olej sezamowy, strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk,
nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe,
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wywar, bulion, yakitori, zsiadłe mleko, zupy, zupy (składniki do sporządzania-), żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb,
30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-) do żywności, aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane
na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną],
bita śmietana (preparaty usztywniające do-), bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa
do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto
w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne
niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog],
kapary, karmelki [cukierki), kasza kukurydziana, kasza manna, kasze
spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn),
kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny
lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa
lustrzana), lukrecja [cukiernictwo), majonez, makaron nitki, makaron
rurki, makaroniki [wyroby cukierniczej, makarony, maltoza, marcepan,
marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych
naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów
leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nieecznicze napoje na bazie
herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki-) [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze],
papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos],
piccalilli (marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym],
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki
na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem
jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
ptifurki (ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z-), ryż, ryż błyskawiczny,
sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda
oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka-), sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania
żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop
z agawy [słodzik naturalny), syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus), tacos [danie meksykańskiej, tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe,
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wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, 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, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy), ziele angielskie, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina],
bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula świeża
[warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży,
darń naturalna, drób (preparaty zwiększające niesienie się-), drzewa
[rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody
jałowca, jagody, świeże owoce, jajeczka jedwabników, jedwabniki,
jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, łupiny orzechów
kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, migdały (owoce), nasiona żyta, nasiona, nieprzetworzone kolby kukurydzy (łuskane lub niełuskane), ogórki świeże, oliwki
świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe,
orzeszki arachidowe świeże, osad gorzelniany (pozostałości w czasie
produkcji wina), otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże,
owoce świeże, palmy, palmy (liście palmowe), papryki (rośliny), pnie
drzew, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, pszenica, pyłek [materiał
surowy), rabarbar świeży, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe,
sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, słomiana mierzwa (do przykrycia humusu), soczewica świeża (warzywa), surowe drewno, szpinak
świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, świeże ziemniaki, trufle
świeże, trzcina cukrowa, wapno do pasz, warzywa świeże, wieńce
z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki
[botanika), zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno
kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania-), moszcz, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje orzeźwiające, napoje
serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory
(sok-) (napój), preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje
bezalkoholowe z-), soki, soki warzywne [napoje], sorbety (napoje), syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), niesfermentowany, woda [napoje), woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji-), woda litowa, woda mineralna (produkty
do wytwarzania-), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda
sodowa, woda stołowa, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem .

(111) 301330
(220) 2017 02 28
(210) 468254
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) Industria Chimica Adriatica S.P.A, Civitanova Marche, IT.
(540) ICA GROUP
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, spoiwa i kleje
do celów przemysłowych, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie,
żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, utrwalacze (lakiery).

(111) 301331
(220) 2017 02 28
(210) 468257
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) RUM SEÑORITA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 301332
(220) 2017 02 28
(210) 468258
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) KRASIEŃKO ADAM KRA-BOX PPHU, Warszawa, PL.
(540) KRA-BOX
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, introligatorstwo,
opakowania.
(111) 301333
(220) 2017 02 28
(210) 468263
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice, PL.
(540) Auvivua
(510), (511) 9 sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny, oprogramowanie sprzętowe, sprzęt telemetryczny, komputery i sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia faksujące, urządzenia telegraficzne, urządzenia GPS, urządzenia audiowizualne, urządzenia telewizyjne, urządzenia satelitarne, urządzenia
projekcyjne, urządzenia do transmisji, urządzenia do kopiowania,
urządzenia do monitorowania, urządzenia do mierzenia czasu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do przechowywania
danych, urządzenia służące do tłumaczenia, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia do rejestrowania i nagrywania
danych, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz
urządzenia do odtwarzania filmów i video, 35 agencje eksportowe
i importowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych
lub reklamowych, reklama i marketing, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi,
usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami
muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, wynajem sprzętu biurowego, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi.
(111) 301334
(220) 2017 02 28
(210) 468264
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice, PL.
(540) Taxixat
(510), (511) 39 doradztwo w dziedzinie usług transportowych
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, przeprowadzki, przesyłki (dostarczanie-), spedycja, taksówki (usługi-), transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, udzielanie
informacji dotyczących transportu i podróży, usługi agencji podróży
polegające na organizowaniu podróży, usługi taksówkarskie, usługi
w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie środków transportu.
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(111) 301335
(220) 2017 02 28
(210) 468265
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice, PL.
(540) Aviaiva
(510), (511) 12 balony, bezzałogowe statki powietrzne, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, dreny, helikoptery, lekkie statki powietrzne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy
do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, pojazdy
lotnicze, samoloty i ich części konstrukcyjne, spadochrony, statki kosmiczne, urządzenia do poruszania się w powietrzu, wodnosamoloty
[hydroplany], zdalnie sterowane obiekty latające, 35 organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pojazdami, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, zarządzanie flotą
transportową [dla osób trzecich], zarządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 39 doradztwo w zakresie transportu lotniczego, holowanie
samolotów, lotnicze usługi kurierskie, magazynowanie, organizowanie transportu powietrznego, organizowanie wynajmu wszelkich
środków transportu, pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, rezerwacja biletów lotniczych, spedycja towarów drogą
powietrzną, transport helikopterowy, transport lotniczy, transport
osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, udostępnianie
obiektów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, udzielanie informacji
dotyczących transportu lotniczego, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, usługi kontroli ruchu lotniczego, usługi linii lotniczych
w zakresie transportu, usługi lotniskowe, usługi nawigacji lotniczej,
usługi związane z liniami lotniczymi, wynajem i wypożyczanie samolotów, wynajem statków powietrznych, wystrzeliwanie satelitów,
wystrzeliwanie statków kosmicznych.
(111) 301336
(220) 2017 02 28
(210) 468269
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) AMLOSATIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo -naczyniowe.
(111) 301337
(220) 2017 02 28
(210) 468270
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) AMLOTORIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo -naczyniowe.
(111) 301338
(220) 2017 03 02
(210) 468321
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Doradca Online BZWBK24
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
(111) 301339
(220) 2017 03 02
(210) 468330
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) BZWBK24 mobile
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
(111) 301340
(220) 2017 03 03
(210) 468405
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 03
(732) GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, PL.
(540) VERLE
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, zestawy mebli.
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(111) 301341
(220) 2017 03 06
(210) 468457
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) GRUPA EUDEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) EUDEMON
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż
wysyłkowa następujących towarów: jednorazowe pieluchy celulozowe dla dzieci, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, pieluchy
jako pieluszki dziecięce, pieluchy jednorazowe, pieluchy z celulozy dla
niemowląt, nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do paznokci, sztućce dla dzieci, elektroniczne nianie, artykuły do karmienia i smoczki,
butelki dla dzieci, butelki do karmienia dzieci, laktatory, laktatory dla
matek karmiących, smoczki, smoczki dla dzieci, smoczki dla noworodków, smoczki do butelek do karmienia, smoczki jednorazowego
użytku, smoczki niemowlęce, smoczki pediatryczne, domowe podgrzewacze do butelek dziecięcych [elektryczne], elektryczne podgrzewacze butelek, podgrzewacze do butelek, sterylizatory, sterylizatory do butelek do karmienia niemowląt, foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, rowery, rowery dziecięce,
samochodowe foteliki dziecięce, wózki, wózki do użytku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, wózki dziecięce spacerowe (budki
do-), wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki na kółkach dla
dzieci, wózki-wagoniki do przewożenia dzieci, bezpieczne łóżeczka
dziecięce, chodziki dla dzieci, huśtawki montowane na ganku, kojce,
kołyski bujane, kołyski dla niemowląt, kołyski dziecięce, komody jako
meble, kosze dla niemowląt, krzesełka dla niemowląt, leżaczki dziecięce typu bujaki, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla niemowląt, łóżka dla dzieci jako kojce, łóżka, pościel,
materace, poduszki, meble, meble dla dzieci, meble dla niemowląt,
meble do pokojów dziecinnych, meble do przewijania niemowląt,
meble drewniane, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna
pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], przewijaki, przewijaki montowane do ściany, wanienki dla
niemowląt, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki z tworzywa
sztucznego dla dzieci, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla
niemowląt, duże ręczniki, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki kąpielowe, ręczniki z kapturem, body jako odzież, letnie ubranka dla dzieci,
obuwie, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież codzienna,
odzież dziecięca, odzież niemowlęca, pajacyki dla dzieci jako odzież,
śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki niepapierowe, śliniaki z materiałów tekstylnych, śpioszki, pajacyki jako odzież,
artykuły do zabawy dla dzieci, huśtawki jako zabawki, huśtawki dla
dzieci, huśtawki dla niemowląt, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt, rowery trójkołowe jako zabawki, termometry, aspiratory do nosa, jednorazowe woreczki do sterylizacji, naklejki, taśma
maskująca, paski z gumy do ochrony krawędzi mebli, taśmy, paski
i błony klejące, taśmy piankowe zabezpieczające, meble, akcesoria
meblowe: narożniki ochronne nakładane (niemetalowe-) do mebli, naroża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych, ochraniacze,
niemetalowe, na nogi krzeseł, ochraniacze do łóżeczek dziecięcych,
osłony przeciwuderzeniowe wewnętrzne do łóżeczek dziecięcych,
przewijaki dla niemowląt, gąbki do kąpieli, nocniki, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, podkłady na łóżko, kocyki dla niemowląt
[rożki], rękawice-myjki do użytku toaletowego, majtki dla niemowląt,
nakrycia głowy, skarpetki, skarpetki noszone jako kapcie, elastyczne
opaski do włosów, kokardy do włosów, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], spinki do włosów, wstążki do włosów, antypoślizgowe maty do wanien, zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli,
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: jednorazowe pieluchy celulozowe dla
dzieci, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, pieluchy jako
pieluszki dziecięce, pieluchy jednorazowe, pieluchy z celulozy dla
niemowląt, nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do paznokci, sztuć-
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ce dla dzieci, elektroniczne nianie, artykuły do karmienia i smoczki,
butelki dla dzieci, butelki do karmienia dzieci, laktatory, laktatory dla
matek karmiących, smoczki, smoczki dla dzieci, smoczki dla noworodków, smoczki do butelek do karmienia, smoczki jednorazowego
użytku, smoczki niemowlęce, smoczki pediatryczne, domowe podgrzewacze do butelek dziecięcych [elektryczne], elektryczne podgrzewacze butelek, podgrzewacze do butelek, sterylizatory, sterylizatory do butelek do karmienia niemowląt, foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, rowery, rowery dziecięce,
samochodowe foteliki dziecięce, wózki, wózki do użytku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, wózki dziecięce spacerowe (budki
do-), wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki na kółkach dla
dzieci, wózki-wagoniki do przewożenia dzieci, bezpieczne łóżeczka
dziecięce, chodziki dla dzieci, huśtawki montowane na ganku, kojce,
kołyski bujane, kołyski dla niemowląt, kołyski dziecięce, komody jako
meble, kosze dla niemowląt, krzesełka dla niemowląt, leżaczki dziecięce typu bujaki, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla niemowląt, łóżka dla dzieci jako kojce, łóżka, pościel,
materace, poduszki, meble, meble dla dzieci, meble dla niemowląt,
meble do pokojów dziecinnych, meble do przewijania niemowląt,
meble drewniane, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna
pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], przewijaki, przewijaki montowane do ściany, wanienki dla
niemowląt, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki z tworzywa
sztucznego dla dzieci, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla
niemowląt, duże ręczniki, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki kąpielowe, ręczniki z kapturem, body jako odzież, letnie ubranka dla dzieci,
obuwie, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież codzienna,
odzież dziecięca, odzież niemowlęca, pajacyki dla dzieci jako odzież,
śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki niepapierowe,
śliniaki z materiałów tekstylnych, śpioszki, pajacyki jako odzież, artykuły do zabawy dla dzieci, huśtawki jako zabawki, huśtawki dla dzieci,
huśtawki dla niemowląt, maty do zabawy zawierające zabawki dla
niemowląt, rowery trójkołowe jako zabawki, termometry, aspiratory
do nosa, jednorazowe woreczki do sterylizacji, naklejki, taśma maskująca, paski z gumy do ochrony krawędzi mebli, taśmy, paski i błony
klejące, taśmy piankowe zabezpieczające, meble, akcesoria meblowe, narożniki ochronne nakładane (niemetalowe-) do mebli, naroża
ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych, ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, osłony
przeciwuderzeniowe wewnętrzne do łóżeczek dziecięcych, przewijaki dla niemowląt, gąbki do kąpieli, nocniki, szczoteczki do zębów,
szczotki do włosów, podkłady na łóżko, kocyki dla niemowląt [rożki],
rękawice-myjki do użytku toaletowego, majtki dla niemowląt, nakrycia głowy, skarpetki, skarpetki noszone jako kapcie, elastyczne opaski do włosów, kokardy do włosów, ozdoby do włosów [nie z metali
szlachetnych], spinki do włosów, wstążki do włosów, antypoślizgowe
maty do wanien, zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 301342
(220) 2017 03 06
(210) 468464
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno, PL.
(540) JURAND SZCZYTNO
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe,
piwo smakowe.
(111) 301343
(220) 2017 03 06
(210) 468502
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) Yves Saint Laurent Parfums, Paryż, FR.
(540) TOP SECRETS
(510), (511) 3 perfumy, wody toaletowe, dezodoranty do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku osobistego, oleje kosmetyczne,
mydła do użytku osobistego, mleczko oczyszczajce do celów kosmetycznych, kremy, płyny i kosmetyki do pielęgnacji twarzy, w szczególności kremy przeciwzmarszczkowe, kremy nawilżające, płyny
kosmetyczne do demakijażu, maski kosmetyczne, peelingi do skóry,
kremy, płyny i kosmetyki do pielęgnacji ciała, w szczególności kremy
nawilżające, kremy wyszczuplające, żele do kąpieli i pod prysznic,
płyny do kąpieli, pianki do kąpieli, tusz do rzęs, podkłady do makijażu, róże kosmetyczne, pudry do makijażu, ołówki kosmetyczne, produkty kolorowe do policzków, cienie do powiek, lakiery do paznokci,
pomadki do ust, płyny do pielęgnacji włosów, szampony.
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(111) 301344
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) YILDIRIM MAGDALENA, Chotomów, PL.
(540) Lisan
(540)
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(210) 468507

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.15.15, 26.01.13, 26.11.03, 26.13.25,
29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 kursy językowe, nauczanie języków obcych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie indywidualnej nauki
języków, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, publikowanie tekstów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, wypożyczanie książek.
(111) 301345
(220) 2017 03 07
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 18
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.
(540) NATURE TRAVEL Polish SPA & Resorts
(540)

(210) 468539

(531) 05.01.99, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 39 organizowanie podróży, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 301346
(220) 2017 03 08
(210) 468600
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) POLSKI FARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarczyn, PL.
(540) Polska Wołowina
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.12, 03.04.24
(510), (511) 29 mięso wołowe i przetwory z mięsa wołowego,
31 zwierzęta żywe (bydło), 35 usługi reklamy i promocji mięsa i jego
przetworów, analizy badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 301347
(220) 2017 03 09
(210) 468637
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno, PL.
(540) JUANITA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, żółty
(531) 01.01.02, 24.01.07, 26.04.22, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe.

(111) 301348
(220) 2017 03 09
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) Caroline Bay Wines Limited, Auckland, NZ.
(540) CAROLINE BAY
(510), (511) 33 wina.
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(210) 468680

(111) 301349
(220) 2017 03 10
(210) 468711
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) BADEK RADOSŁAW BADEK FIRMA WIELOBRANŻOWA,
Wrocław, PL.
(540) IDEAL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 7 automatyczne spawarki elektryczne, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektrody rdzeniowe spawalnicze [elektryczne],
elektryczne urządzenia do spawania, inwertorowe półautomaty spawalnicze, palniki spawalnicze, półautomatyczne spawarki elektryczne, przecinarki [obrabiarki], spawarki, spawarki elektryczne, spawarki
inwertorowe, spawarki plazmowe, zgrzewarki punktowe, 9 akumulatory do pojazdów i maszyn elektrycznych, maski do spawania,
okulary spawalnicze, prostowniki, przetworniki napięcia, przyłbice
spawalnicze, testery elektryczne [próbniki napięcia], transformatory
spawalnicze, 35 reklama, usługi eksportowe w związku z urządzeniami spawalniczymi i akcesoriami służącymi do celów spawalniczych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu detalicznego w związku z urządzeniami spawalniczymi i akcesoriami służącymi do celów
spawalniczych, usługi handlu hurtowego w związku z urządzeniami
spawalniczymi i akcesoriami służącymi do celów spawalniczych.
(111) 301350
(220) 2017 03 13
(210) 468810
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) ŻAK DOMINIKA, Kraków, PL.
(540) DeeZee
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, etui na szminkę, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kadzidełka na patyczkach, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci,
maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, pasta do butów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, produkty perfumeryjne, puder
do twarzy, saszetki zapachowe do bielizny, suche szampony, szampony, środki do konserwacji skóry [pasty], talk kosmetyczny, tusze do rzęs,
woda perfumowana, wosk do butów, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 9 aplikacje komputerowe do pobrania, etui na okulary, etui na smartfony, folie ochronne
dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, zegarki inteligentne, 14 akcesoria do wyrobu
biżuterii, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], broszki [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych,
kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], szpilki ozdobne, zawieszki [biżute-
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ria], zwijane etui na biżuterię, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
bilety, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, diagramy,
drukowane publikacje, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety
nie z materiału tekstylnego, flamastry, formularze (blankiety, druki),
fotografie (wydrukowane), gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), materiały drukowane, materiały opakowaniowe {amortyzujące, do wyściełania), materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
(materiały piśmienne), notatniki, notesy podręczne, obrazy, ołówki,
papeteria, papier, podstawki do długopisów i ołówków, przybory
do pisania (materiały piśmienne), publikacje drukowane, spinacze biurowe, stemple (pieczątki), ulotki, zakładki do książek, zeszyty, 18 aktówki, bagaż, etui na karty [portfele], etui na klucze, imitacje skóry, kosmetyczki bez wyposażenia, parasole, plecaki, podróżne torby
na ubranie, pojemniki na wizytówki, przeciwsłoneczne parasole, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, torby plażowe, torby turystyczne,
torby szkolne [z paskiem na ramię], torebki, walizki, zestawy podróżne
[wyroby skórzane], 20 dekoracje wiszące [ozdoby], pokrowce na odzież
[magazynowanie], parawany [meble], pokrowce na odzież [szafa], pościel, oprócz bielizny pościelowej, 21 grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, karafki [na alkohol], klamerki do wieszania ubrań na sznurze, kosze na papier, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
miotełki do kurzu, stroiki na świece, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczotki, świeczniki świeczniki [oprawy], wazony,, 24 aksamit, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, brokaty, ceraty [obrusy], chusteczki do nosa z materiałów
tekstylnych, dzianina, elastyczne materiały tkane, narzuty na łóżka,
ściereczki do usuwania makijażu, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], wyściółki
z materiału do obuwia, 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia,
apaszki (chustki), bandany na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, czapki (nakrycia głowy),
drewniaki, dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), espadryle, fartuchy
(odzież), futra (odzież), getry, gorsety, gorsety (bielizna), halki (bielizna),
kalosze, kamasze, kamizelki, kapelusze, kaptury (odzież), kąpielówki,
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, maski na oczy do spania,
mundury, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski
na głowę, pantofle domowe, prochowce, rajstopy, rękawiczki (odzież),
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, spódnice,
spodnie, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, swetry, szale, szaliki,
szlafroki, t-shirty, żakiety pikowane, pantofle kąpielowe, paski [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, 26 aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów,
elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, haczyki do obuwia, kokardy
do włosów, koraliki inne niż do wyrobu biżuterii, kosmyki włosów,
kwiaty sztuczne, ludzkie włosy, taty przyklejane na gorąco do reperacji
wyrobów włókienniczych, monogramy do znakowania bielizny, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, peruki, przepaski do włosów, sznurowadła do butów, szpilki do włosów, szpilki, inne niż biżuteria, włosy
do przedłużania, wsuwki do kręcenia włosów, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 balony, maski teatralne,
maski zabawkowe misie pluszowe, papierowe czapeczki na przyjęcia,
torby na narty i deski surfingowe, baseny kąpielowe [zabawki], deski
do pływania, deski do paddleboardingu, domki dla lalek, dyski latające, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gry
towarzyskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], lalki, piłki do gier i zabaw, tarcze strzelnicze, zabawki, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom-
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puterowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka
tekstów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa w handlu, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru,
wynajem nazw domen internetowych, wypożyczanie odzieży.

(111) 301351
(220) 2017 03 13
(210) 468813
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) ŚLĄSKA PROHIBICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Śląska Prohibicja
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 301352
(220) 2017 03 14
(210) 468846
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 301353
(220) 2017 03 14
(210) 468850
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) GREEN MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ, Bartąg, PL.
(540) GREEN MILES
(510), (511) 7 maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, samoczynne maszyny lutujące, lutownice elektryczne, lampy
lutownicze, lutownice przemysłowe [gazowe], urządzenia do lutowania rozpływowego, mechanizmy napędowe, silniki spalinowe do maszyn, silniki elektryczne do maszyn, silniki do łodzi, silniki hybrydowe
do łodzi, pasy napędowe do maszyn i silników do zastosowań przemysłowych, podajniki [części maszyn], maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, roboty przemysłowe, urządzenia do przenoszenia i transportu, automatyczne instalacje przenośnikowe, podajniki,
9 przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, kontrolery (regulatory), elektryczne przyrządy testujące, urządzenia testujące materiały, przenośne urządzenia testujące,
testery układów elektrycznych, testery do badania prześwitu osi,
testery mikrotwardości, testery tranzystorów, testery izolacji, testery
elektryczne [próbniki napięcia], elektryczne testery sieci zasilającej,
urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów elektronicznych,
urządzenia testujące termoczułe do użytku przemysłowego, urządzenia testujące inne niż do celów medycznych, urządzenia testujące
do celów diagnostycznych inne niż do celów medycznych, urządzenia do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej.
(111) 301354
(220) 2017 03 14
(210) 468874
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC,
Plano, US.
(540) B-SMART
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, jajka, mleko i produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze,
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30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka
i inne przetwory zbożowe, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, lody,
cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, sosy owocowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, napoje orzeźwiające, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje energetyczne, napoje witaminizowane,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.

(111) 301355
(220) 2017 03 16
(210) 468942
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) WŁODARCZYK RYSZARD ARIS-MEBEL, Jasin, PL.
(540) aris concept
(540)

(111) 301359
(220) 2017 03 20
(210) 469070
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON AGATA AL.CAPONE
SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, PL.
(540) AL.CAPONE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble: sofy, kanapy, tapczany, kanapo -tapczany, narożniki, leżanki, szezlongi, krzesła, fotele, taborety, biurka, pufy, regały, stoły, stoliki, ławy, blaty stołowe, materace, nogi do mebli, osprzęt
niemetalowy do mebli, podgłówki, wałki, poduszki, podstawy łóżek,
wsporniki niemetalowe do mebli, zagłówki.
(111) 301356
(220) 2017 03 16
(210) 468943
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) WŁODARCZYK RYSZARD ARIS-MEBEL, Jasin, PL.
(540) aris concept
(510), (511) 20 meble: sofy, kanapy, tapczany, kanapo-tapczany, narożniki, leżanki, szezlongi, krzesła, fotele, taborety, biurka, pufy, regały, stoły, stoliki, ławy, blaty stołowe, materace, nogi do mebli, osprzęt
niemetalowy do mebli, podgłówki, wałki, poduszki, podstawy łóżek,
wsporniki niemetalowe do mebli, zagłówki, 35 dekoracje wystaw sklepowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama telewizyjna, usługi marketingowe.
(111) 301357
(220) 2017 03 20
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) KOŁODZIEJCZYK MARIUSZ, Końskie, PL.
(540) FOL-PACK
(540)

(210) 469060

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, opakowania foliowe, 42 projektowanie opakowań, projektowanie wzornictwa przemysłowego.
(111) 301358
(220) 2017 03 20
(210) 469068
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON AGATA AL.CAPONE
SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, PL.
(540) AL.CAPONE ALEJA CAPONE
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje orzeźwiające, napoje izotoniczne,
napoje energetyzujące, napoje witaminizowane, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: napojów alkoholowych i piwa, napojów
bezalkoholowych, żywności, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi w zakresie aranżacji
wystaw sklepów detalicznych, zarządzanie biznesowe dla sklepów,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: słodyczy, owoców, środków spożywczych.
(111) 301360
(220) 2017 03 21
(210) 469162
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) PREDICTWATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) PREDICTWATCH
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, zintegrowane pakiety oprogramowania, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie wspomagające, programy
do przetwarzania danych, oprogramowanie społecznościowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, mobilne aplikacje, interaktywne oprogramowanie komputerowe, 44 usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, usługi w zakresie leczenia uzależnień, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, rehabilitacja
pacjentów uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom w rzucaniu
palenia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, monitorowanie pacjentów.
(111) 301361
(220) 2017 03 27
(210) 469566
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) tołpa: estetic.
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

Kolor znaku: szary, biały, czarny, żółty
(531) 09.07.01, 09.07.09, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14

(111) 301362
(220) 2017 03 30
(210) 469718
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) CENTRUM KOMPETENCJI ECM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) contentum CONTENT & BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.05,
09.05.08, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania
organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe do zarządzania
arkuszami kalkulacyjnymi, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami,
oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, 35 usługi prowadzenia sklepu i/
lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
następujących towarów: oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów,
oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputerowe programy użytkowe do zarządzania
plikami, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, 42 usługi w zakresie
dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb
klienta, projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania komputerowego,
opracowanie oprogramowania komputerowego, ulepszenie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, usługi konsultacyjne
związane z oprogramowaniem komputerowym, 45 licencjonowanie
oprogramowania komputerowego, licencjonowanie programów
komputerowych.
(111) 301363
(220) 2014 04 17 K
(210) 471389
(151) 2017 06 24
(441) 2017 06 12
(732) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wschowa, PL.
(540) kinderplay
(540)

Kolor znaku: biały, szary, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], rowery, wózki dziecięce głębokie,
wózki dziecięce spacerowe, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia
wózków dziecięcych spacerowych, składane wózki dziecięce, wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, 20 chodziki
dla dzieci, kojce dla dzieci, kołyski, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, meble, przewijaki, przewijaki montowane do ściany, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity, regały [meble],
wysokie krzesła dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, meble szkolne,
meblowe półki, krzesła, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe
[zabawki], butelki do karmienia lalek, deskorolki, domki dla lalek, gry
(urządzenia do-), gry, gry planszowe, grzechotki, hulajnogi [zabawki],
huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszo-
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ny wybuchowe [zabawki], karty do gry, karuzele, klocki [zabawki],
konie na biegunach [zabawki], kręgle [gry], kukiełki, lalki, latawce,
łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski
[zabawki], misie pluszowe, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy], piłki do gier, pistolety [zabawki], pluszowe zabawki, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki],
pojazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, puzzle, rękawice baseballowe,
rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawki do pływania, rzutki,
strzałki [gra], sanki [artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe],
stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, szachy [gra], tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, trampoliny, ubranka dla lalek,
warcaby [gry], zabawki, balony zabawkowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, szybowce [modele przeskalowane], zabawki zdalnie
sterowane, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], śmieszne gadżety [atrapy], łyżworolki, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, spodki
do zjeżdżania po śniegu [jabłuszka], sanki [zabawki], wrotki [zabawki], dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, modele samochodów
do zabawy, zabawkowe modele samochodów do składania, modele
pojazdów w zmniejszonej skali, przyrządy gimnastyczne.

(111) 301364
(220) 2014 04 17 K
(210) 471400
(151) 2017 06 24
(441) 2017 06 12
(732) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wschowa, PL.
(540) kindersafety
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], rowery, wózki dziecięce głębokie,
wózki dziecięce spacerowe, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia
wózków dziecięcych spacerowych, składane wózki dziecięce, wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, 20 chodziki
dla dzieci, kojce dla dzieci, kołyski, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, meble, przewijaki, przewijaki montowane do ściany, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity, regały [meble],
wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka dla dzieci, leżaczki dla dzieci,
krzesełka do karmienia, łóżeczka dla małych dzieci, meble szkolne,
meblowe półki, krzesła, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe
[zabawki], butelki do karmienia lalek, deskorolki, domki dla lalek, gry
(urządzenia do-), gry, gry planszowe, grzechotki, hulajnogi [zabawki],
huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], karty do gry, karuzele, klocki [zabawki],
konie na biegunach [zabawki], kręgle [gry], kukiełki, lalki, latawce,
łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski
[zabawki], misie pluszowe, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy], piłki do gier, pistolety [zabawki], pluszowe zabawki, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki],
pojazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, puzzle, rękawice baseballowe,
rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawki do pływania, rzutki,
strzałki [gra], sanki [artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe],
stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, szachy [gra], tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, trampoliny, ubranka dla lalek,
warcaby [gry], zabawki, balony zabawkowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], szybowce
[modele przeskalowane], modele samochodów do zabawy, zabawki
zdalnie sterowane, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], śmieszne gadżety [atrapy], łyżworolki, nadmuchiwane zabawki do kąpieli,
spodki do zjeżdżania po śniegu (jabłuszka), sanki [zabawki], wrotki
[zabawki].
(111) 301365
(220) 2013 07 09
(151) 2017 08 24
(441) 2013 10 28
(732) VADEMECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław, PL.

(210) 416470
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(540) Apteka Vademecum Blisko i tanio!
(540)

ce perfum, produktów perfumeryjnych, kosmetyków, produktów
kosmetycznych, makijażu i urody.

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi z zakresu reklamy, usługi doradztwa w zakresie
organizacji i zarządzania działalności gospodarczej, usługi z zakresu
administrowania działalności handlowej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów umożliwiające klientom dogodne ich oglądanie
i dokonywanie zakupu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
(111) 301366
(220) 2013 07 09
(151) 2017 08 24
(441) 2013 10 28
(732) VADEMECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław, PL.
(540) Vademecum Blisko i tanio!
(540)

Nr 2/2018

(210) 416471

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi z zakresu reklamy, usługi doradztwa w zakresie
organizacji i zarządzania działalności gospodarczej, usługi z zakresu
administrowania działalności handlowej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów umożliwiające klientom dogodne ich oglądanie
i dokonywanie zakupu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
(111) 301367
(220) 2013 09 27
(210) 419608
(151) 2017 08 25
(441) 2014 01 07
(732) GMINA MIASTO BIAŁYSTOK, Białystok, PL.
(540) Transferownia
(510), (511) 35 pomoc w tworzeniu, rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej (consulting), pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży wyników prac
badawczo -rozwojowych oraz wyników badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zarządzanie bazami danych, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pośrednictwo pracy, rekrutacja personelu, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie kursów,
szkoleń, warsztatów, organizowanie i obsługa konferencji, seminariów i sympozjów, kształcenie on-line (e -learning), organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 42 zarządzanie pracami
badawczo -wdrożeniowymi w zakresie nowych technologii, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej.
(111) 301368
(220) 2014 02 19
(210) 425024
(151) 2017 08 04
(441) 2014 06 09
(732) KURCZAB PIOTR THEDOMAINER.PL, Zielonki, PL.
(540) drogeria.pl
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, szary
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi świadczone w salonach piękności, usługi konsultacyjne i porady dotyczą-

(111) 301369
(220) 2014 03 17
(210) 426132
(151) 2017 08 04
(441) 2014 07 07
(732) NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, PL.
(540) NICKEL DEVELOPMENT
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające na budowaniu budynków mieszkalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, roboty budowlano -montażowe, usługi
w zakresie instalowania, konserwacji napraw sprzętu informatycznego, 39 wynajem magazynów, garaży i miejsc parkingowych, wynajem powierzchni na salony samochodowe, usługi składowania towarów, 41 usługi związane z organizacja i prowadzeniem nauczania
i rozrywki, organizacja i obsługa konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów i przyjęć, organizowanie spektakli i wystaw
z dziedziny kultury i edukacji, informacja o imprezach, spektaklach
i wystawach.
(111) 301370
(220) 2014 03 21
(210) 426427
(151) 2017 08 11
(441) 2014 07 07
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) VISTULA
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 stopy metali nieszlachetnych, 14 wyroby jubilerskie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich odzieży i wyrobów jubilerskich pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, emisja bonów wartościowych, agencje
ściągające należności, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena kosztów naprawy, wycena
zbiorów numizmatycznych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], zarządzanie majątkiem nieruchomym.
(111) 301371
(220) 2014 03 21
(210) 426428
(151) 2017 08 11
(441) 2014 07 07
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) VISTULA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 stopy metali nieszlachetnych, 14 wyroby jubilerskie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich odzieży i wyrobów jubilerskich pozwalające nabywcy wy-
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godnie je oglądać i kupować w sklepach, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, emisja bonów wartościowych, agencje
ściągające należności, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena kosztów naprawy, wycena
zbiorów numizmatycznych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], zarządzanie majątkiem nieruchomym.

(111) 301372
(220) 2014 04 01
(210) 426918
(151) 2017 08 10
(441) 2014 07 21
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) ZBÓJNICKIE GRZANE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe aromatyzowane polecane do spożycia na gorąco.
(111) 301373
(220) 2014 04 01
(210) 426919
(151) 2017 08 10
(441) 2014 07 21
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) ZBÓJECKIE GRZANE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe aromatyzowane polecane do spożycia na gorąco.
(111) 301374
(220) 2014 05 28
(210) 429325
(151) 2017 08 28
(441) 2014 09 15
(732) KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec, PL.
(540) PERFECTO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 folie aluminiowe, tacki aluminiowe do grilla, 16 worki na śmieci, papier do pieczenia, torebki do pieczenia z tworzyw
sztucznych, papier śniadaniowy, serwetki gastronomiczne, ręczniki
papierowe w roli, ręczniki papierowe, chusteczki 1-warstwowe, .
(111) 301375
(220) 2014 06 30
(151) 2017 08 18
(441) 2014 10 13
(732) FUNDACJA ISKIERKA, Warszawa, PL.
(540) fundacja iskierka
(540)

(210) 430596

Kolor znaku: biały, jasnozielony
(531) 01.01.03, 26.04.01, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy, audycje radiowe, programy telewizyjne utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, nagrania na dyski do rejestracji
obrazu i dźwięku, dyski kompaktowe [audio -wideo], dyski kompaktowe [CD -ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, kasety wideo,
16 afisze, albumy, broszury, biuletyny, czasopisma, foldery, formularze, ulotki, książki, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania,
kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały szkoleniowe, metodyczne i instruktażowe, katalogi, prospekty, poradniki, podręczni-
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ki, periodyki, publikacje z zakresu informacji dotyczących zdrowia,
opieki, medycyny, rehabilitacji, 35 propagowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o możliwościach i sposobach niesienia
pomocy nieuleczalnie bądź przewlekle chorym dzieciom lub młodzieży, dystrybucja i rozpowszechnianie ogłoszeń, plakatów, prospektów, ulotek w zakresie prowadzenia działalności charytatywnej,
na rzecz ochrony zdrowia, leczenia oraz rehabilitacji nieuleczalnie
bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży, zbieranie informacji
dla osób trzecich na temat nieuleczalnie bądź przewlekle chorych
dzieci lub młodzieży w celu niesienia im pomocy, rozpowszechnianie informacji osobom trzecim o potrzebach wyżej wymienionych
osób i możliwych formach udzielania im pomocy, organizowanie
zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, organizowanie leczenia specjalistycznego, zabiegów operacyjnych, środków
higienicznych, usługi w zakresie promowania terapii i tworzenia
odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i społecznej, rozwoju, edukacji, działań i pomocy na rzecz nieuleczalnie
lub przewlekle chorych dzieci lub młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych i przekazywanie uzyskanych z tych zbiórek rzeczy
osobom fizycznym i instytucjom powołanym do leczenia, nauczania i opiekowania się nieuleczalnie lub przewlekle chorymi dziećmi
lub młodzieżą, 36 organizowanie zbiórek funduszy i przekazywanie
uzyskanych z tych zbiórek środków finansowych osobom fizycznym
i instytucjom powołanym do leczenia, nauczania i opiekowania się
nieuleczalnie lub przewlekle chorymi dziećmi lub młodzieżą, inspirowanie działań, mających na celu wsparcie, których celem jest
niesienie pomocy ww. osobom, organizowanie funduszy na cele
charytatywne, w tym na pomoc dla ww. osób, zbiórka funduszy
z przeznaczeniem ich na pomoc dla ww. podczas organizowanych
imprez kulturalno -oświatowych na cele charytatywne, prowadzenie
zbiórek funduszy celowych na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz zakup
leków i sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz nieuleczalnie bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży, zbieranie środków finansowych
z przeznaczeniem na zakup leków, środków higienicznych, sprzętu
rehabilitacyjnego dla pacjentów oddziałów onkologicznych, zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla
oddziałów onkologicznych szpitali, usługi zbiórki funduszy na rzecz
organizacji szkoleń specjalistycznych dla personelu dziecięcych oddziałów onkologicznych, 44 organizowanie terapii zajęciowej dla
nieuleczalnie bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży, przebywających w punktach i placówkach zajmujących się leczeniem ww.,
usługi w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, terapii przez sztukę, muzykę i stymulację rozwoju
intelektualnego chorych dzieci lub młodzieży, usługi dostarczania
informacji medycznych dotyczących leczenia ww..

(111) 301376
(220) 2014 06 30
(210) 430597
(151) 2017 08 18
(441) 2014 10 13
(732) FUNDACJA ISKIERKA, Warszawa, PL.
(540) Fundacja ISKIERKA
(510), (511) 9 filmy, audycje radiowe, programy telewizyjne utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, nagrania na dyski
do rejestracji obrazu i dźwięku, dyski kompaktowe [audio -wideo],
dyski kompaktowe [CD -ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, kasety wideo, 16 afisze, albumy, broszury, biuletyny, czasopisma, foldery, formularze, ulotki, książki, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zrywania, kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały szkoleniowe, metodyczne i instruktażowe, katalogi, prospekty,
poradniki, podręczniki, periodyki, publikacje z zakresu informacji
dotyczących zdrowia, opieki, medycyny, rehabilitacji, 35 propagowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o możliwościach i sposobach niesienia pomocy nieuleczalnie bądź przewlekle
chorym dzieciom lub młodzieży, dystrybucja i rozpowszechnianie
ogłoszeń, plakatów, prospektów, ulotek w zakresie prowadzenia
działalności charytatywnej, na rzecz ochrony zdrowia, leczenia oraz
rehabilitacji nieuleczalnie bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży, zbieranie informacji dla osób trzecich na temat nieuleczalnie
bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży w celu niesienia im
pomocy, rozpowszechnianie informacji osobom trzecim o potrzebach wyżej wymienionych osób i możliwych formach udzielania
im pomocy, organizowanie zakupu leków, sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego, organizowanie leczenia specjalistycznego, za-
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biegów operacyjnych, środków higienicznych, usługi w zakresie
promowania terapii i tworzenia odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i społecznej, rozwoju, edukacji, działań
i pomocy na rzecz nieuleczalnie lub przewlekle chorych dzieci lub
młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych i przekazywanie
uzyskanych z tych zbiórek rzeczy osobom fizycznym i instytucjom
powołanym do leczenia, nauczania i opiekowania się nieuleczalnie
lub przewlekle chorymi dziećmi lub młodzieżą, 36 organizowanie
zbiórek funduszy i przekazywanie uzyskanych z tych zbiórek środków finansowych osobom fizycznym i instytucjom powołanym
do leczenia, nauczania i opiekowania się nieuleczalnie lub przewlekle chorymi dziećmi lub młodzieżą, inspirowanie działań, mających
na celu wsparcie, których celem jest niesienie pomocy ww. osobom,
organizowanie funduszy na cele charytatywne, w tym na pomoc dla
ww. osób, zbiórka funduszy z przeznaczeniem ich na pomoc dla ww.
podczas organizowanych imprez kulturalno -oświatowych na cele
charytatywne, prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz
leczenia, rehabilitacji oraz zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego
na rzecz nieuleczalnie bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup leków, środków higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów oddziałów onkologicznych, zbiórka funduszy na zakup sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego dla oddziałów onkologicznych
szpitali, usługi zbiórki funduszy na rzecz organizacji szkoleń specjalistycznych dla personelu dziecięcych oddziałów onkologicznych,
44 organizowanie terapii zajęciowej dla nieuleczalnie bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży, przebywających w punktach
i placówkach zajmujących się leczeniem ww., usługi w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, terapii
przez sztukę, muzykę i stymulację rozwoju intelektualnego chorych
dzieci lub młodzieży, usługi dostarczania informacji medycznych
dotyczących leczenia ww..

(111) 301377
(220) 2014 08 28
(151) 2017 08 08
(441) 2014 12 08
(732) EXPOM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór, PL.
(540) Expom KWIDZYN
(540)

(210) 432770

Kolor znaku: czerwony, zielony, jasnozielony
(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 formy metalowe do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskowe, rozdmuchowe, tłoczne, tłoczniki, wykrojniki,
7 rozruszniki silników, alternatory (generatory prądu zmiennego),
prądnice prądu stałego oraz podzespoły do rozruszników, alternatorów, prądnic prądu stałego, urządzenia prądotwórcze do pojazdów
silnikowych, 12 części i akcesoria do maszyn rolniczych i rolniczych
pojazdów silnikowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
oraz w sklepach internetowych nowych oraz regenerowanych: alternatorów, prądnic do pojazdów oraz podzespołów do rozruszników,
alternatorów, prądnic do pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń
rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, form metalowych
do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskowych, rozdmuchowych, tłocznych, tłoczników, wykrojników, 37 Usługi regeneracji: alternatorów, rozruszników i prądnic prądu stałego oraz podzespołów
do alternatorów, rozruszników i prądnic do pojazdów silnikowych,
wykrojników, form wtryskowych, elementów mechaniki przemysłowej, wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych, elementów instalacji elektrycznej i elektronicznej do pojazdów silnikowych, 40 usługi w zakresie obróbki materiałów,
obróbki termiczna metali, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie
metali, barwienie i grawerowanie metali, pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi poprzez emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie tworzywami sztucznymi, utwardzanie (hartowanie), polerowanie
metali, wiercenie, tłoczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie,
szlifowanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie,
nitowanie elementów metalowych, usługi tokarskie wykonywane
na tokarko -kopiarkach, usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw
sztucznych.
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(111) 301378
(220) 2014 09 05
(210) 433049
(151) 2017 08 18
(441) 2014 12 22
(732) DYNAMIC BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL.
(540) biało czerwone
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, szorowania, mycia, wybielania, prania, usuwania plam, konserwacji i pielęgnacji powierzchni,
nabłyszczania, pastowania, środki i preparaty do dezynfekcji, bakteriobójcze, grzybobójcze, dezodoranty, środki do odświeżania
powietrza, mydła, szampony, pasty do zębów, żele, płyny i proszki
do prania, 29 wyroby wędliniarskie, szynka, kiełbasa, mięsne wyroby garmażeryjne, drób, potrawy mięsne i drobiowe gotowe do spożycia, mleko, jaja, przetwory mleczne i nabiałowe, tłuszcze jadalne,
przetwory warzywne i owocowe, dżemy, 30 wyroby piekarnicze,
wyroby cukiernicze, chipsy, ciasta, ciastko, cukierki, czekolada, galaretki owocowe (słodycze), guma do żucia, herbatniki, krakersy,
przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa, 34 papierosy elektroniczne,
wkłady do papierosów elektronicznych, płyny do papierosów elektronicznych, filtry do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe, pudelka na papierosy, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna
oraz za pośrednictwem sieci Internet i z dostawą do zamawiającego,
środków do czyszczenia, ochrony i konserwacji, środków do mycia,
środków do prania, środków do dezynfekcji, bakteriobójczych i grzybobójczych. wyrobów wędliniarskich, mlecznych i nabiałowych,
przetworów warzywnych i owocowych, wyrobów piekarniczych
i cukierniczych, świeżych owoców i warzyw, piwa, wód mineralnych,
gazowanych i stołowych, napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych, napojów izotonlcznych, napojów energetyzujących,
papierosów, papierosów beztytoniowych, papierosów elektronicznych.
(111) 301379
(220) 2014 09 08
(210) 433095
(151) 2017 07 28
(441) 2014 12 22
(732) NEOSTRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MCableS
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 42 badania
techniczne, inżynieria techniczna.
(111) 301380
(220) 2014 09 19
(151) 2017 07 24
(441) 2015 01 05
(732) CAPITAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Innowatory
(540)

(210) 433597

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, urządzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia mobilne
do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych,
16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy,
druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, okładki muzyczne, okładki,
35 usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, publikowanie
tekstów reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, w tym
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doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami
promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w 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,
usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, odzieżowej, spożywczej, kosmetycznej,
tytoniowej, alkoholowej, samochodowej, przemysłowej, farmaceutycznej, medycznej, włókienniczych, meblowych, chemicznych, tekstylnych, dla dzieci, motoryzacyjnych, turystycznych, sportowych,
telekomunikacyjnych, informatycznych, dekoratorskich, piśmiennych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, medycznych,
stomatologicznych, ortopedycznych, wzornictwa przemysłowego,
myśliwskich, artykułów naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatorowych,
kontrolująco -sterujących, zabawek, instrumentów muzycznych,
dzieł sztuki, urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, nośników danych, płyt (dysków) z nagraniami,
mechanizmów do urządzeń sprzedających uruchamianych przez
wrzucenie monety lub uruchamianych za opłatą, kas sklepowych,
maszyn liczących, sprzętu przetwarzającego dane, komputerów,
AGD, RTV, części i akcesoriów do wymienionych artykułów, impresariat muzyczny, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu
mediowego, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych,
prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW,
umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji)
radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu
wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem
radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub
Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji,
rozpowszechnianie i dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych,
41 usługi organizowania, obsługi, produkcji i rozpowszechniania
publicznych konkursów, plebiscytów, spektakli, widowisk, widowisk
muzycznych, festiwali, koncertów, kursów korespondencyjnych,
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, loterii,
przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, wideo, multimedialnego wideo, imprez
artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie, obsługa uroczystych gali, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych,
kulturalnych, usługi związane z rozrywką, koncerty grup wokalnych
i instrumentalnych, usługi wydawania nagrań dźwiękowych, filmów,
nagrań wideo, audycji radiowych, reportaży, programów telewizyjnych, usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych,
radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych
i rozrywkowych, publikacje, usługi dostarczania muzyki cyfrowej,
filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub stron internetowych, publikowanie, edycja
i dystrybucja książek, magazynów i innych tekstów, także on-line,
prenumerata prasy, usługi księgarni, w tym elektronicznej, która
dostarcza informacje elektroniczne (w tym informacje archiwalne)
w formie tekstu, informacji audio i/lub wideo, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci
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danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi dostarczania on-line publikacji elektronicznych (nie ściągalnych), usługi
dostarczania informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez
sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia artystyczne, kulturalne,
spektakle, koncerty, filmy, usługi studia nagrań, usługi w zakresie
fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
audio, video, dysków, gier interaktywnych, usługi przedstawicielskie
i agencyjne: promocja młodych artystów z kraju i zagranicy, produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów, koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych
i innych imprez rozrywkowych.

(111) 301381
(220) 2014 09 19
(151) 2017 07 24
(441) 2015 01 05
(732) CAPITAL POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DobreGeny INNOWACJI
(540)

(210) 433599

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, urządzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia mobilne
do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych,
16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier,
tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, okładki muzyczne, okładki,
35 usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, publikowanie
tekstów reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, w tym
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami
promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w 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, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
publikacji elektronicznych i drukowanych, odzieżowej, spożywczej,
kosmetycznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodowej, przemysłowej, farmaceutycznej, medycznej, włókienniczych, meblowych, chemicznych, tekstylnych, dla dzieci, motoryzacyjnych, turystycznych,
sportowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, dekoratorskich, piśmiennych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich,
medycznych, stomatologicznych, ortopedycznych, wzornictwa
przemysłowego, myśliwskich, artykułów naukowych, żeglarskich,
geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych,
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatorowych, kontrolująco -sterujących, zabawek,
instrumentów muzycznych, dzieł sztuki, urządzeń do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośników danych,
płyt (dysków) z nagraniami, mechanizmów do urządzeń sprzedających uruchamianych przez wrzucenie monety lub uruchamianych
za opłatą, kas sklepowych, maszyn liczących, sprzętu przetwarzającego dane, komputerów, AGD, RTV, części i akcesoriów do wymienionych artykułów, impresariat muzyczny, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego, usługi w zakresie przekazu

496

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz
innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, umożliwianie dostępu do stron WWW,
usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej,
internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej,
usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania,
transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, rozpowszechnianie i dostarczanie dostępu
do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych,
rozrywkowych, sportowych, 41 usługi organizowania, obsługi,
produkcji i rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncertów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum,
konferencji, sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, wideo, multimedialnego wideo, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie, obsługa
uroczystych gali, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi związane z rozrywką,
koncerty grup wokalnych i instrumentalnych, usługi wydawania
nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo, audycji radiowych,
reportaży, programów telewizyjnych, usługi produkcji, montażu
i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych i rozrywkowych, publikacje,
usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub stron
internetowych, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, magazynów i innych tekstów, także on-line, prenumerata prasy, usługi
księgarni, w tym elektronicznej, która dostarcza informacje elektroniczne (w tym informacje archiwalne) w formie tekstu, informacji
audio i/lub wideo, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi dostarczania on-line publikacji
elektronicznych (nie ściągalnych), usługi dostarczania informacji
o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji
miejsc na wydarzenia artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty,
filmy, usługi studia nagrań, usługi w zakresie fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio, video, dysków,
gier interaktywnych, usługi przedstawicielskie i agencyjne: promocja młodych artystów z kraju i zagranicy, produkcja i świadczenie
usług medialnych w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów,
koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli,
przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych i innych imprez
rozrywkowych.

(111) 301382
(220) 2014 09 22
(210) 433690
(151) 2017 08 16
(441) 2015 01 05
(732) KANCELARIA ADWOKACKA RADOSŁAW DOMALEWSKI,
Warszawa, PL.
(540) legal alliance
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 02.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05
(510), (511) 45 Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, badania prawne.

(111) 301383
(220) 2014 09 29
(151) 2017 07 31
(441) 2015 01 19
(732) BLUE SYSTEM BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) BS BLUE SYSTEM
(540)

Nr 2/2018
(210) 433907

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 błony z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania
w transporcie, karton, karton z miazgi drzewnej (artykuły papiernicze), materiały opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
płyty matrycowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rolki do taśm
barwiących, rury tekturowe, taśmy nasączone tuszem do drukarek
komputerowych, urządzenia ręczne do etykietowania, wypełnienie
z papieru lub kartonu, wyroby z kartonu, drukarki do etykiet, taśmy
termotransferowe.
(111) 301384
(220) 2014 11 27
(210) 436118
(151) 2017 05 31
(441) 2015 03 16
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Bakalland Słodka przekąska prosto z plantacji
(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 przetworzone, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa
konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony
muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, chipsy
z produktów zbożowych, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki,
czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane
z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze,
wysoko -proteinowe batoniki zbożowe, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe
świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(111) 301385
(220) 2014 12 23
(210) 437231
(151) 2017 08 11
(441) 2015 04 13
(732) THE INTEGER GROUP L.L.C., LAKEWOOD, US.
(540) INTEGER
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży detalicznej,
usługi promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne, reklama, usługi
reklamowe w handlu detalicznym, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, zarządzanie w zakresie
organizowania lub prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, informacja handlowa, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, udostępnianie i przetwarzanie informacji statystycznych, przetwarzanie danych, nabywanie powierzchni reklamowej na rzecz osób trzecich, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, nabywanie materiałów promocyjnych i re-
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klamowych na rzecz osób trzecich, wynajem materiałów promocyjnych i reklamowych, bezpośrednia reklama pocztowa, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, reklama w radiu, telewizji, prasie
i na billboardach, usługi public relations, usługi agencji reklamowych, usługi zakupu środków przekazu, a mianowicie miejsca i czasu
w mediach oraz planowanie tych zakupów, reklama i promowanie
produktów i usług osób trzecich poprzez umowy sponsoringowe
i licencyjne związane z międzynarodowymi imprezami sportowymi,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez organizowanie
łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi,
zawodami sportowymi i wydarzeniami sportowymi, analiza rynku,
audyt działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, świadczenie wyżej wymienionych usług online z komputerowej
bazy danych lub Internetu, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług .

(111) 301386
(220) 2015 01 23
(210) 438025
(151) 2017 08 28
(441) 2015 05 11
(732) KOWALSKI MAREK STĘPIEŃ STANISŁAWA DROGERIE
AFRODYTA SPÓŁKA CYWILNA, Pszczyna, PL.
(540) DROGERIE AFRODYTA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czarny
(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi usługi w zakresie detalicznej i hurtowej, w tym
także przez Internet, sprzedaży artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych, produktów zielarskich.
(111) 301387
(220) 2015 01 26
(151) 2017 08 24
(441) 2015 05 11
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, PL.
(540) D DOBROWOLSCY
(540)

(210) 438049

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 18 jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu osłonek
na artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit, 29 bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcina, drób, drób nieżywy,
dziczyzna, dziczyzna nieżywa, ekstrakty mięsne, flaki, ffankfurterki,
galaretki mięsne, galareta, galarety mięsne, głęboko mrożony drób,
golonka, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszka krwawa jako kiełbasa, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne,
konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy, łój wołowy
jadalny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane,
mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane, mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka,
mortadela, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty mięsne w tym
pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów,
produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów,
przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szpik kostny
zwierzęcy jadalny, szynka, szynka surowa podsuszana (prosciutto),
tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, wędliny,
wieprzowina, wieprzowina konserwowana, żelatyna, 30 marynaty,
sosy mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizza, 35 usługi sprzedaży hurtowej, deta-
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licznej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu osłonek
na artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit, bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcinę, drób, drób nieżywy,
dziczyznę, dziczyznę nieżywą, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki,
galaretki mięsne, galarety, galarety mięsne, głęboko mrożony drób,
golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne,
konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy, łój wołowy
jadalny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane,
mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane, mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka,
mortadelę, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty mięsne w tym
pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów,
produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów,
przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szpik kostny
zwierzęcy jadalny, szynkę, szynkę surową podsuszaną (prosciutto),
tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, wędliny,
wieprzowinę, wieprzowinę konserwowaną, żelatynę, marynaty, sosy
mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizzę, marketing, reklamą tym: reklama internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna
towarów obejmujących: jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu
osłoinek na artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne
i sztuczne osłonki i do kiełbas, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit, bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcinę, drób, drób nieżywy, dziczyznę, dziczyznę nieżywą, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galarety, galarety mięsne, głęboko mrożony
drób, golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe,
kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne, konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy,
łój wołowy jadalny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso
kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane,
mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka, mortadelę, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
mięsne w tym pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń
wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie
burgerów, przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty
na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa,
szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynkę, szynkę surową podsuszaną
(prosciutto), tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne,
wędliny, wieprzowinę, wieprzowinę konserwowaną, żelatynę, marynaty, sosy mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, paszteciki
z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizzę, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących usługi obejmujące: dostawę żywności,
magazynowanie żywności, pakowanie produktów spożywczych,
przechowywanie towarów w chłodniach, transport i składowanie
towarów, transport żywności, transport zwierząt, usługi magazynowania, żywności mrożonej, prowadzenie uboju, przetwarzanie żywności, puszkowanie żywności, ubój zwierząt, ubój drobiu, wędzenie
produktów żywnościowych, wędzenie mięsa, mrożenie żywności,
bary, doradztwo kulinarne, obsługę gastronomiczną z własnym zapleczem, produktami i transportem jako catering, przygotowywanie
posiłków, restauracje, stołówki, usługi cateringowe, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, 39 dostawa żywności, magazynowanie żywności, pakowanie produktów
spożywczych, przechowywanie towarów w chłodniach, transport
i składowanie towarów, transport żywności, transport zwierząt,
usługi magazynowania żywności mrożonej, 40 prowadzenie uboju, przetwarzanie żywności, puszkowanie żywności, ubój zwierząt,
ubój drobiu, wędzenie produktów żywnościowych, wędzenie mięsa,
mrożenie żywności, 43 bary, doradztwo kulinarne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem jako
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catering, przygotowywanie posiłków, restauracje, stołówki, usługi
kateringowe.

(111) 301388
(220) 2015 01 26
(151) 2017 08 24
(441) 2015 05 11
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, PL.
(540) D DOBROWOLSCY
(540)

(210) 438050

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu osłonek
na artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit, 29 bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcina, drób, drób nieżywy,
dziczyzna, dziczyzna nieżywa, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki,
galaretki mięsne, galareta, galarety mięsne, głęboko mrożony drób,
golonka, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszka krwawa jako kiełbasa, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne,
konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy, łój wołowy
jadalny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane,
mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane, mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka,
mortadela, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty mięsne w tym
pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów,
produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów,
przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szpik kostny
zwierzęcy jadalny, szynka, szynka surowa podsuszana (prosciutto),
tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, wędliny,
wieprzowina, wieprzowina konserwowana, żelatyna, 30 marynaty,
sosy mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizza, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem intemetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu osłonek
na artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit, bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcinę, drób, drób nieżywy,
dziczyznę, dziczyznę nieżywą, ekstrakty mięsne, flaki, fankfurterki,
galaretki mięsne, galarety, galarety mięsne, głęboko mrożony drób,
golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne,
konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy, łój wołowy
jadalny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane,
mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane, mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka,
mortadelę, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty mięsne w tym
pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów,
produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów,
przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szpik kostny
zwierzęcy jadalny, szynkę, szynkę surową podsuszaną (prosciutto),
tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, wędliny,
wieprzowinę, wieprzowinę konserwowaną, żelatynę, marynaty, sosy
mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizzę, marketing, reklamą tym: reklama internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna
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towarów obejmujących: jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu
osłonek ną artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, naturalne osłonki na wędłiny wykonane z jelit, bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcinę, drób, drób nieżywy, dziczyznę, dziczyznę nieżywą, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galarety, galarety mięsne, głęboko mrożony
drób, golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe,
kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne, konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy,
łój wołowy jadalny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso
kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane,
mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka, mortadelę, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
mięsne w tym pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń
wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie
burgerów, przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty
na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa,
szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynkę, szynkę surową podsuszaną
(prosciutto), tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne,
wędliny, wieprzowinę, wieprzowinę konserwowaną, żelatynę, marynaty, sosy mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, paszteciki
z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizzę, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących usługi obejmujące: dostawę żywności,
magazynowanie żywności, pakowanie produktów spożywczych,
przechowywanie towarów w chłodniach, transport i składowanie
towarów, transport żywności, transport zwierząt, usługi magazynowania, żywności mrożonej, prowadzenie uboju, przetwarzanie żywności, puszkowanie żywności, ubój zwierząt, ubój drobiu, wędzenie
produktów żywnościowych, wędzenie mięsa, mrożenie żywności,
bary, doradztwo kulinarne, obsługę gastronomiczną z własnym zapleczem, produktami i transportem jako catering, przygotowywanie
posiłków, restauracje, stołówki, usługi cateringowe, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, 39 dostawa żywności, magazynowanie żywności, pakowanie produktów
spożywczych, przechowywanie towarów w chłodniach, transport
i składowanie towarów, transport żywności, transport zwierząt,
usługi magazynowania żywności mrożonej, 40 prowadzenie uboju, przetwarzanie żywności, puszkowanie żywności, ubój zwierząt,
ubój drobiu, wędzenie produktów żywnościowych, wędzenie mięsa,
mrożenie żywności, 43 bary, doradztwo kulinarne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem jako
catering, przygotowywanie posiłków, restauracje, stołówki, usługi
kateringowe.

(111) 301389
(220) 2015 01 26
(151) 2017 08 24
(441) 2015 05 11
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, PL.
(540) D DOBROWOLSCY
(540)

(210) 438051

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu osłonek
na artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit, 29 bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcina, drób, drób nieżywy,
dziczyzna, dziczyzna nieżywa, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki,
galaretki mięsne, galareta, galarety mięsne, głęboko mrożony drób,
golonka, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszka krwawa jako kiełbasa, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne,
konserwy z wołowiny, kostki bułionowe, łój spożywczy, łój wołowy
jadałny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane,
mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane, mięso mro-
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żone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka,
mortadela, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty mięsne w tym
pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów,
produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów,
przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szpik kostny
zwierzęcy jadalny, szynka, szynka surowa podsuszana (prosciutto),
tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, wędliny,
wieprzowina, wieprzowina konserwowana, żelatyna, 30 marynaty,
sosy mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizza, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem intemetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu osłonek
na artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit, bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcinę, drób, drób nieżywy,
dziczyznę, dziczyznę nieżywą, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki,
galaretki mięsne, galarety, galarety mięsne, głęboko mrożony drób,
golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne,
konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy, łój wołowy
jadalny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane,
mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane, mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka,
mortadelę, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty mięsne w tym
pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów,
produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów,
przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa, szpik kostny
zwierzęcy jadalny, szynkę, szynkę surową podsuszaną (prosciutto),
tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, wędliny,
wieprzowinę, wieprzowinę konserwowaną, żelatynę, marynaty, sosy
mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowegoj paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizzę, marketing, reklama tym: reklama internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna
towarów obejmujących: jelita do wyrobu kiełbas, jelita do wyrobu
osłonek na artykuły spożywcze, jelita do wyrobu wędlin, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit, bekon, bulion, burgery mięsne, cielęcinę, drób, drób nieżywy, dziczyznę, dziczyznę nieżywą, ekstrakty mięsne, flaki, frankfurterki, galaretki mięsne, galarety, galarety mięsne, głęboko mrożony
drób, golonkę, gotowe dania z mięsa, gulasze, hamburgery, kaszankę, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe,
kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszkę krwawą jako kiełbasę, koncentraty bulionu, koncentraty rosołowe, konserwy, marynaty, konserwy mięsne, konserwy z wołowiny, kostki bulionowe, łój spożywczy,
łój wołowy jadalny, mielonki jako konserwy, mięso i wędliny, mięso
kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso mielone, mięso siekane,
mięso mrożone, mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka, mortadelę, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
mięsne w tym pasztety i smalec, pasty z wątróbki, pasztety, pieczeń
wołowa, podroby, potrawy mięsne gotowane, preparaty do produkcji bulionów, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie
burgerów, przetworzone produkty mięsne, pulpety, koncentraty
na rosół, salami, salceson, schab wieprzowy, smalec, steki z mięsa,
szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynkę, szynkę surową podsuszaną
(prosciutto), tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne,
wędliny, wieprzowinę, wieprzowinę konserwowaną, żelatynę, marynaty, sosy mięsne, gotowe mięso w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, paszteciki
z kiełbaskami, pierożki ravioli, pizzę, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących usługi obejmujące: dostawę żywności,
magazynowanie żywności, pakowanie produktów spożywczych,
przechowywanie towarów w chłodniach, transport i składowanie
towarów, transport żywności, transport zwierząt, usługi magazynowania, żywności mrożonej, prowadzenie uboju, przetwarzanie żywności, puszkowanie żywności, ubój zwierząt, ubój drobiu, wędzenie
produktów żywnościowych, wędzenie mięsa, mrożenie żywności,
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bary, doradztwo kulinarne, obsługę gastronomiczną z własnym zapleczem, produktami i transportem jako catering, przygotowywanie
posiłków, restauracje, stołówki, usługi cateringowe, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, 39 dostawa żywności, magazynowanie żywności, pakowanie produktów
spożywczych, przechowywanie towarów w chłodniach, transport
i składowanie towarów, transport żywności, transport zwierząt,
usługi magazynowania żywności mrożonej, 40 prowadzenie uboju, przetwarzanie żywności, puszkowanie żywności, ubój zwierząt,
ubój drobiu, wędzenie produktów żywnościowych, wędzenie mięsa,
mrożenie żywności, 43 bary, doradztwo kulinarne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem jako
catering, przygotowywanie posiłków, restauracje, stołówki, usługi
kateringowe.

(111) 301390
(220) 2015 01 30
(210) 438365
(151) 2017 08 17
(441) 2015 05 11
(732) MICHAEL/STROM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MICHAEL/STRÖM INVESTMENTS
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 specjalistyczne doradztwo i konsulting w dziedzinie
działalności gospodarczej, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych,
analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, usługi public relations,
usługi reklamowe, usługi marketingowe, usługi rachunkowe, wynajem przestrzeni reklamowych doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 36 usługi finansowe i ubezpieczeniowe świadczenie
usług stanowiących działalność maklerską, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
na rachunek dającego zlecenie, zarządzanie portfelami instrumentów
finansowych, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów
finansowych, przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, organizowanie alternatywnego systemu obrotu usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania
przedsiębiorstw, sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji, usługi w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym oraz na rynku
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, w tym na własny rachunek, usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi usługi związane z wezwaniami do sprzedaży lub zamiany akcji, pośrednictwo ubezpieczeniowe dokonywanie
obrotu wierzytelnościami, usługi sporządzania analiz finansowych
i inwestycyjnych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi opracowywania dokumentów ofertowych
dla ofert instrumentów finansowych, usługi sponsora emisji, usługi
agenta emisji, usługi animatora rynku oraz emitenta, usługi związane
z wprowadzaniem instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu, usługi doradztwa w zakresie zorganizowanego obrotu,
usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, nabywanie
i zbywanie papierów wartościowych na rzecz osób trzecich, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów fi-
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nansowych, dystrybucja certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, doradztwo inwestycyjne,
pośrednictwo w transakcjach sprzedaży lub zamiany papierów wartościowych, usługi powiernicze, usługi bankowe, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, prowadzenie
rachunków bankowych, wykonywanie ekspertyz podatkowych, wykonywanie prognoz finansowych, 45 usługi prawne, mediacje.

(111) 301391
(220) 2015 02 06
(151) 2017 07 24
(441) 2015 05 25
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) Happy BIANCO COCONUT WAFERS Happy
(540)

(210) 438687

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, zielony, czerwony, złoty
(531) 02.09.01, 05.03.07, 05.07.21, 08.01.10, 08.01.15, 24.09.02,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, ciastek, wafli,
sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, ciastek, wafli za pośrednictwem Internetu.
(111) 301392
(220) 2015 02 09
(151) 2017 07 24
(441) 2015 05 25
(732) PLATA KRZYSZTOF, Wrocław, PL.
(540) Harleyówka RANCZO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.07.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 7 generatory do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego, układy do sterowania generatorami azotu, generatory do wytwarzania sprężonego powietrza, 9 układy i aparatura
do sterowania generatorami do wytwarzania azotu z powietrza
atmosferycznego, urządzenia i instalacje gaśnicze wykorzystujące
gazy inertne i mieszaniny gazów inertnych oraz urządzenia i instalacje do wytwarzania sprężonego powietrza, 11 filtry powietrza,
stacjonarne, przejezdne i przewoźne generatory do wytwarzania azotu oraz sprężonego powietrza, 35 sprzedaż generatorów
do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego oraz urządzeń
i instalacji sprężonego powietrza, 37 usługi w zakresie instalacji,
napraw i konserwacji w zakresie urządzeń generatorów do wytwarzania azotu oraz usługi w zakresie napraw i instalacji sprężonego
powietrza, 40 wypożyczanie generatorów do wytwarzania azotu
z powietrza atmosferycznego oraz urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, 42 usługi projektowe, opinie, ekspertyzy, prace badawcze oraz doradztwo techniczne w zakresie generatorów azotu,
systemów zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego z wykorzystaniem gazów inertnych oraz instalacji sprężonego
powietrza.

(111) 301394
(220) 2015 02 19
(210) 439203
(151) 2017 08 24
(441) 2015 06 08
(732) ASPEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radzionków, PL.
(540) aspekt
(540)

(210) 438691
Kolor znaku: biały, bordowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 magazynowanie.

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 02.01.08, 02.01.20, 03.03.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywkami, organizowanie bali,
organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, organizowanie, prowadzenie imprez okolicznościowych, również z zapewnieniem oprawy muzycznej i występów
artystycznych, w tym wesel, chrzcin, biesiad i bankietów, spotkań towarzyskich i klubowych, organizowanie obozów sportowych, obozów
wakacyjnych organizowanie i prowadzenie zjazdów, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie rajdów i wycieczek konnych, motocyklowych, pieszych i samochodowych, 43 usługi agroturystyczne,
usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje
samoobsługowe, winiarnie, jadłodajnie, stołówki, pizzerie, kawiarnie,
kafeterie, bary, bary szybkiej obsługi, fast foody, snack bary, bufety,
puby, bistra, cukiernie, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 301393
(220) 2015 02 09
(151) 2017 07 24
(441) 2015 05 25
(732) PLATA KRZYSZTOF, Wrocław, PL.
(540) PK Plata Krzysztof Systemy Azotowe
(540)
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(210) 438694

(111) 301395
(220) 2015 03 13
(210) 440213
(151) 2017 06 27
(441) 2015 06 22
(732) BIELNY-BILEWICZ MAŁGORZATA, BILEWICZ ANDRZEJ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICINA
DIAGNOSTICA & QUALITAS-QMEDIC SPÓŁKA CYWILNA,
Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) QMEDIC
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 02.01.23, 02.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja-informacja o kulturze fizycznej, zdrowiu,
gimnastyka, instruktarze, kluby zdrowia, kultura fizyczna, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki medyczne, masaż, opieka zdrowotna,
ośrodki zdrowia, opieka pielęgniarska i medyczna.
(111) 301396
(220) 2015 03 27
(151) 2017 08 09
(441) 2015 07 06
(732) LEGUCKI ARKADIUSZ LEGUCIN, Głudna, PL.
(540) Lifeberry
(540)

(210) 440755

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 31 produkty rolne, świeże owoce i warzywa,, 33 napoje alkoholowe.
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(111) 301397
(220) 2015 03 30
(210) 440854
(151) 2017 08 25
(441) 2015 07 20
(732) ENHANCED PROPERTY AND EQUITY FUND SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EPEF
(540)
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tryczne, 42 projektowanie linii produkcyjnych oraz specjalistycznych
stanowisk montażowych w zakładach produkcyjnych.

(111) 301400
(220) 2015 05 11
(151) 2017 08 16
(441) 2015 08 31
(732) DANOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) DANOPOL Sp. z o.o. Co.Ltd.
(540)

(210) 442359

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, kredytowanie pod zastaw.
(111) 301398
(220) 2015 05 04
(210) 442068
(151) 2017 07 26
(441) 2015 08 17
(732) STOWARZYSZENIE FORUM CHIRURGÓW KRĘGOSŁUPA-POLSKA SZKOŁA CHIRURGII KRĘGOSŁUPA-SPINEFORUM.PL,
Zielona Góra, PL.
(540) FKC Forum Chirurgów Kręgosłupa
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały, czarny
(531) 02.09.22, 02.09.25, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.14,
26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 301399
(220) 2015 05 11
(210) 442345
(151) 2017 07 31
(441) 2015 08 31
(732) DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) despol TECHNIKI MONTAŻOWE
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czarny
(531) 01.01.01, 26.01.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 bojlery, bidety, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne
gazowe i elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, filtry do wody
pitnej, kabiny natryskowe, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchnie gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, lodówki, nawilżacze powietrza, opiekacze,
opiekacze do pieczywa, piece kąpielowe, sedesy, podgrzewacze
wody jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne, lokówki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, trymery,
depilatory elektryczne, szybkowary elektryczne, tostery, umywalki,
wanny łazienkowe, wentylatory, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki,
zamrażarki, zlewozmywaki, urządzenia do mechanizacji i automatyzacji procesów wytwarzania i montowania urządzeń gospodarstwa domowego, aparatura do destylacji wody, armatura do pieca, aparatura
i instalacje chłodnicze, zasobniki i wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, grzejniki, hydranty, kanały kominowe kotłów grzewczych, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania
pomieszczeń, maszty przenośne, urządzenia i instalacje do suszenia,
szafy chłodnicze, piece do pieczenia chleba, aparatura do wentylacji
i klimatyzacji, żarówki, urządzenia dla gastronomii, lady chłodnicze,
aparaty do wytwarzania pary, urządzenia i instalacje do gotowania,
chłodzenia, suszenia, wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, pasteryzatory, piece, piece piekarnicze,
przybory kuchenne elektryczne, rożna, ruszty piecowe, kotły elek-

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 08.01.18, 11.03.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane warzywa i owoce, galaretki, dżemy, kompoty, marmolada, miąższ owoców,
owoce mrożone, owoce w puszkach, galaretki owocowe, skórki owocowe, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, warzywa suszone, warzywa w puszkach, 31 produkty rolne, produkty ogrodnicze, produkty leśne, świeże owoce i warzywa,
naturalne rośliny i kwiaty, bulwy, buraki, cebulki kwiatowe, grzyby
świeże, jagody (owoce), kora surowa, owoce świeże, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, wytłoki z owoców, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne.
(111) 301401
(220) 2015 05 11
(210) 442360
(151) 2017 08 16
(441) 2015 08 31
(732) DANOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) DANOPOL
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane warzywa i owoce, galaretki, dżemy, kompoty, marmolada, miąższ owoców,
owoce mrożone, owoce w puszkach, galaretki owocowe, skórki owocowe, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, warzywa suszone, warzywa w puszkach, 31 produkty rolne, produkty ogrodnicze, produkty leśne, świeże owoce i warzywa,
naturalne rośliny i kwiaty, bulwy, buraki, cebulki kwiatowe, grzyby
świeże, jagody (owoce), kora surowa, owoce świeże, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, wytłoki z owoców, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne.
(111) 301402
(220) 2015 07 07
(210) 444508
(151) 2017 08 25
(441) 2015 10 26
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) AMLOCOMBI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 301403
(220) 2015 07 09
(151) 2017 09 28
(441) 2015 10 26
(732) TRUS ANNA, Lublin, PL. ;
(540) MUCOWIS-DOSE
(510), (511) 5 preparaty w ampułkach do inhalacji.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 444574

(111) 301404
(220) 2015 07 20
(151) 2017 07 28
(441) 2015 11 09
(732) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, PL.

(210) 445007
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(540) ONEX
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.12, 26.05.06, 26.05.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 aparaty i urządzenia do spawania, do skrawania,
brzeszczoty jako części maszyn, tarcze do ciecia metalu i drewna, ciągniki ogrodowe, palniki gazowe i łukowe do cięcia, pługi do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki drewna, drukarki 3D,
filtry powietrza do silników, generatory gazu, gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części maszyn, kosiarki ogrodowe zasilane elektrycznie i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania powierzchni zasilane
elektrycznie, maszyny dla rolnictwa i ogrodnictwa, odkurzacze, piły
łańcuchowe, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania
zasilane elektrycznie, roboty kuchenne zasilane elektrycznie, silniki
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne
i łukowe, sprężarki, wały korbowe, wentylatory do silników, wiertarki, urządzenia do produkowania żywności, podnośniki hydrauliczne,
zgrzewarki do rur, wyciągarki linowe elektryczne, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze spalinowe, wkrętaki akumulatorowe, pilarki,
urządzenia do polerowania, szlifierki, pompy wodne, przecinarki
kątowe do metalu, spawarki inwertorowe, młoty pneumatyczne, tarcze cierne elektryczne, tarcze do cięcia metalu i drewna elektryczne,
pasy transportowe do maszyn, klucze pneumatyczne, 8 cęgi do cięcia drutu ręczne, tarcze cierne ręczne, diamenty szklarskie, dłuta,
grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki ręczne, gwintownice ręczne, gwintownice w zestawach ręczne, imadła, kamienie szlifierskie,
kielnie, packi metalowe, klucze jako narzędzia ręczne obsługiwane
ręcznie, klucze maszynowe nastawne ręczne, komplety kluczy nasadowych w walizce, klucze grzechotki, klucze pneumatyczne, lewarki ręczne, maczety, maszynki do strzyżenia, młoty kamieniarskie
ręczne, napinacze drutu jako narzędzia ręczne, urządzenia ręczne
do niszczenia chwastów, noże, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi,
osełki, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek
nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły ręczne, przecinaki ręczne,
przycinacze drzew ręczne, punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki, siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki,
tarniki ręczne, toporki, ubijaki jako narzędzia ręczne, węgielnice jako
narzędzia murarskie, wiertła, zestawy wierteł jako części narzędzi
ręcznych, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki, przecinaki kątowe do metalu
ręczne, opryskiwacze ręczne, lokówki do włosów elektryczne, 9 baterie elektryczne, diody świecące, kable elektryczne, kaski ochronne do wykonywania prac fizycznych, odzież ochronna, rękawice
ochronne, maski ochronne dla robotników, odzież chroniąca przed
wypadkami, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne,
osłony zabezpieczające twarze robotników, baterie do oświetlenia,
poziomnice, suwmiarki, przewody elektryczne, syreny sygnalizacyjne, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, miary krawieckie, prostowniki napięciowe, taśmy miernicze, 11 lampy halogenowe, latarki,
oświetlenia sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe
i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry
do wody pitnej, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne,
piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze
powietrza, opiekacze, opiekacze do pieczywa, piece kąpielowe, podgrzewacze wody jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne,
lokówko -suszarki do włosów elektryczne, wentylatory, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, hydranty, urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne
do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, urządzenia
do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary elektryczne, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory,
piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki acetylenowe, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, wężownice jako części maszyn, filtry do instalacji
wody pitnej, wodotryski ozdobne, 17 węże do podlewania, węże
ogrodowe do podlewania, węże do szamba, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, sprzętu dla ogrod-
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nictwa, sprzętu oświetleniowego, urządzeń elektrycznych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, sprzętu dla
ogrodnictwa, sprzętu oświetleniowego, urządzeń elektrycznych .

(111) 301405
(220) 2015 07 21
(151) 2017 08 24
(441) 2015 10 26
(732) CODERS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) coders.center Enterprise Technology Partner
(540)

(210) 445079

Kolor znaku: czarny, biały, jasnoniebieski, różowy
(531) 26.02.05, 26.02.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu
do światowej sieci komputerowej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, transfer strumieniowy danych, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 42 analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi komputerowe ochrona antywirusowa, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych.
(111) 301406
(220) 2015 07 27
(210) 445272
(151) 2017 08 30
(441) 2015 10 26
(732) FOSZMANOWICZ BOGUSŁAW BMF, Wierzchowisko, PL.
(540) Rugged
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, filmy animowane, anteny,
alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe. aparaty fotograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
do nauczania, automaty muzyczne uruchamiane monetą, urządzenia do ładowania akumulatorów, aparaty do rejestrowania czasu,
czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, ekrany fluorescencyjne, głośniki, urządzenia do gry działające
wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, kalkulatory, kamery, kasy
rejestrujące, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, mikrofony,
aparaty do nauczania, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, przyrządy nawigacyjne, notesy elektroniczne, odbiorniki audio i video,
aparaty projekcyjne, przewody elektryczne i akustyczne, słuchawki,
światłowody, aparaty telefoniczne, telefony przenośne, wskaźniki
elektroniczne emitujące światło, 28 automaty do gier na żetony lub
monety, 38 przesyłanie informacji, usługi telefoniczne, łączność te-
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lefoniczna, agencje informacyjne, łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, poczta elektroniczna, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie telekomunikacji, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, obsługa telekonferencji, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi poczty głosowej,
przekazywanie on-line kartek z życzeniami, usługi wideokonferencji,
udostępnianie forów internetowych, 42 tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich .

(111) 301407
(220) 2015 08 03
(151) 2016 11 10
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Pan Błysk
(540)

(210) 445527

503

(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(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) 301411
(220) 2015 09 24
(210) 447352
(151) 2017 08 24
(441) 2016 01 04
(732) DOMEX-KUŚNIEREK SPÓŁKA JAWNA, Rydzyna, PL.
(540) Smart KITCHEN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01, 02.01.05, 02.01.11, 02.01.23
(510), (511) 4 świeczki, świeczki do podgrzewaczy, 6 folia aluminiowa, 16 ręczniki papierowe, serwetki papierowe, papier śniadaniowy,
papier do pieczenia, rękaw do pieczenia, papier toaletowy, folia spożywcza, foliowe i papierowe torebki na żywność, worki na śmieci,
papier do pakowania, papier do zawijania, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, ścierki, gąbki i zmywaki do czyszczenia
i szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia i szorowania, rękawiczki do prac domowych, sprzęt do czyszczenia, szczotki, mopy,
podgrzewacze zapachowe.
(111) 301408
(220) 2015 08 03
(210) 445529
(151) 2016 11 10
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Pan Błysk
(510), (511) 4 świeczki, świeczki do podgrzewaczy, 6 folia aluminiowa, 16 ręczniki papierowe, serwetki papierowe, papier śniadaniowy,
papier do pieczenia, rękaw do pieczenia, papier toaletowy, folia spożywcza, foliowe i papierowe torebki na żywność, worki na śmieci,
papier do pakowania, papier do zawijania, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, ścierki, gąbki i zmywaki do czyszczenia
i szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia i szorowania, rękawiczki do prac domowych, sprzęt do czyszczenia, szczotki, mopy,
podgrzewacze zapachowe.
(111) 301409
(220) 2015 09 18
(210) 447121
(151) 2017 07 25
(441) 2015 12 21
(732) CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Goliszew, PL.
(540) CEKO PREMIUM QUALITY CHEESE Butterkäse SER MAŚLANY
(540)

Kolor znaku: bordowy, biały, złoty, czarny
(531) 25.01.05, 26.11.08, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sery, mianowicie ser maślany.
(111) 301410
(220) 2015 09 19
(210) 447156
(151) 2017 07 25
(441) 2015 12 21
(732) CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) Mei DESIGN SEIT 1863

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce, noże. zestawy noży. łyżki, widelce, nożyce,
dziadki do orzechów, nieelektryczne krajarki do sera i jaj. osełki, tasaki, tłuczki, toporki, siekierki, nieelektryczne otwieracze do puszek,
16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania z tworzyw
sztucznych, worki foliowe na śmieci, worki foliowe na żywność, woreczki na mrożonki, opakowania foliowe, bielizna stołowa papierowa, obrusy papierowe, papierowe filtry do kawy. podstawki pod
naczynia, pudelka papierowe i kartonowe, ręczniki i serwetki papierowe, papier śniadaniowy, torebki papierowe, torby na śmieci.
(111) 301412
(220) 2015 11 13
(151) 2017 08 24
(441) 2016 02 15
(732) FUNDACJA MAŁE SZCZĘŚCIA, Poznań, PL.
(540) FUNDACJA MAŁE SZCZĘŚCIA
(540)

(210) 449178

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, granatowy, zielony
(531) 01.03.01, 01.03.02, 01.03.13, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
wydawnictwa, bloczki do pisania, notesy, broszury, pocztówki, kalendarze, podręczniki, komiksy, plakaty, okładki, obwoluty, materiały
piśmienne, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
spinacze do papieru, nalepki, naklejki, zakładki do książek, zeszyty,
35 informacja handlowa, informacja i doradztwo z zakresu działalności gospodarczej, aukcje publiczne, badanie rynku, dystrybucja
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, zakładek
do książek, broszur), pokazy towarów, 44 usługi doradcze w zakresie
dietetyki, zdrowego żywienia, ziołolecznictwa, higienicznego życia,
medycyny naturalnej, porady w zakresie farmakologii, 45 usługi
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób: dotrzymywanie
towarzystwa [opieka osobista].
(111) 301413
(220) 2015 11 16
(151) 2017 08 17
(441) 2016 02 15
(732) PIOTROWSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.

(210) 449252
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(540) advantex
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, preparaty do hartowania i lutowania metali, spoiwa
przeznaczone dla przemysłu, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, liny
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rudy (kruszce), 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 energetyki
elektrycznej, komputery, 11 urządzenia do oświetlania.
(111) 301414
(220) 2015 11 30
(210) 449835
(151) 2017 08 24
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki Kujawskie
(540)

Kolor znaku: srebrny, zielony, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 301415
(220) 2015 11 30
(210) 449837
(151) 2017 08 25
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki Włocławskie
(540)

Kolor znaku: srebrny, zielony, biały, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.

(111) 301417
(220) 2015 11 30
(210) 449839
(151) 2017 08 25
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki Pomorskie
(540)

Kolor znaku: srebrny, ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 301418
(220) 2015 11 30
(210) 449840
(151) 2017 08 24
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki Górnośląskie
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnożółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 301419
(220) 2015 11 30
(210) 449842
(151) 2017 08 25
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki Bałtyckie
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.

(111) 301416
(220) 2015 11 30
(210) 449838
(151) 2017 08 25
(441) 2016 02 29
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki Morskie
(540)

(111) 301420
(220) 2015 12 21
(151) 2017 08 11
(441) 2016 03 29
(732) KUDELA WOJCIECH, Gdynia, PL. ;
(540) WYTWÓRNIA ŚLUBÓW
(540)

Kolor znaku: srebrny, ciemnozielony, biały, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14

Kolor znaku: fioletowy, różowy, czarny
(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.14

(210) 450730

Nr 2/2018
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(510), (511) 41 organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, nauczanie i szkolenia,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, organizowanie świeckich cywilnych
ceremonii ślubnych, prowadzenie listy prezentów ślubnych do wyboru przez osoby trzecie.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 301421
(220) 2014 12 19
(210) 436992
(151) 2017 08 09
(441) 2015 03 30
(732) LIS EMILIA, Warszawa, PL.
(540) ESTILO
(510), (511) 41 usługi w zakresie zajęć praktycznych i nauczania tańca w studiach i zespołach tanecznych oraz doradztwo w tym zakresie
również internetowe, tworzenie choreografii i muzyki, organizowanie i przygotowywanie pokazów tańca, zabaw, balów oraz obozów
rekreacyjno -sportowych i okolicznościowych, usługi w zakresie
edukacji kultury fizycznej, szkolenia i kursy w zakresie rozrywki oraz
organizacji wypoczynku i rekreacji, organizowanie konkursów, informacja o imprezach tanecznych, sportowych i rekreacyjnych, nagrywanie filmów o tematyce rekreacyjno -sportowej, usługi instruktorów tańca i fitnessu.
(111) 301422
(220) 2015 10 16
(210) 448173
(151) 2016 11 28
(441) 2016 01 18
(732) GRUPA RB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GRUPA RB
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22
(510), (511) 37 nadzór budowlany, budownictwo, budownictwo
przemysłowe, doradztwo inżynieryjne, dostarczanie informacji
z zakresu przemysłu budowlanego, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, udzielanie informacji
budowlanych, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z konstrukcją
budynków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, 42 projektowanie budynków,
projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie centrów handlowych, projektowanie domów, projektowanie sklepów,
projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo architektoniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, inżynieria
techniczna, opracowywanie projektów technicznych, planowanie
urbanistyczne, projektowanie budynków, opracowywanie projektów technicznych, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych,
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, usługi projektowania dotyczące architektury, kontrola jakości, kontrola jakości ukończonych budynków,
nadzór i inspekcja techniczna, badania dotyczące projektowania,
analizy wykonalności projektu .
(111) 301423
(220) 2016 01 08
(151) 2016 11 08
(441) 2016 04 11
(732) SMOCZYŃSKI ARKADIUSZ, Warszawa, PL.
(540) zamieszaj smakiem

(210) 451126

505

(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.01.04, 11.01.21, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowych, badania opinii publicznej,
badania rynku, dekoracji wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek,
druków, prospektów, broszur, reklamy billboardowej, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych dla artykułów spożywczych,
odzieżowych i technicznych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, specjalistycznego doradztwa
handlowo -gastronomicznego w zakresie organizacji i zarządzania,
impresariat w działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni produktów spożywczych, jak: warzyw,
owoców, napojów bezalkoholowych, cukru, czekolady wyrobów
cukierniczych, wyrobów piekarskich, chleba, ciasta, wyrobów ciastkarskich herbaty, kawy, kakao, przypraw spożywczych, ryb świeżych,
ryb suszonych, ryb wędzonych skorupiaków, mięczaków, homarów
żywych, mięsa i wyrobów z mięsa, tytoniu i wyrobów tytoniowych,
sprzętu sportowego, odzieży, dywanów, pokryć podłogowych, pokryć ściennych, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych, oliwek świeżych, owoców cytrusowych, pomarańczy, bezalkoholowych napojów z soków
owocowych, aperitifów bezalkoholowych, ekstraktów owocowych
bezalkoholowych, bezalkoholowych napojów na bazie miodu,
nektarów bezalkoholowych owocowych, piwa, gorzkich nalewek,
likierów, napojów alkoholowych destylowanych napojów alkoholowych zawierających owoce, owocowych ekstraktów z alkoholem,
alkoholi i likierów wspomagających trawienie, whisky, wina, wódki,
soków owocowych, wody gazowanej, wody stołowej, kosmetyków,
preparatów do makijażu i demakijażu dezodorantów do użytku osobistego, wyrobów perfumeryjnych, soli do kąpieli co celów innych
niż lecznicze, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów
kosmetycznych do odchudzania, kremów kosmetycznych, lakierów
do paznokci, mydeł dezynfekujących mydeł leczniczych, perfum,
płynów do pielęgnacji włosów, pomadek do ust, tuszy do rzęs preparatów do prania, wywabiaczy plam-tak, by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 41 prowadzenie usług w zakresie: porady w zakresie edukacji lub kształcenia
zawodowego, zwłaszcza kulinarnego i obsługi gastronomicznej,
informacji o imprezach rozrywkowych, informacji o rekreacji, gier
hazardowych, usług kasyna, nocnych klubów, poprawianie kondycji zdrowotnej poprzez kluby zdrowia, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi związane z organizacją
karaoke, organizowanie konkursów piękności, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, obsługi salonów gier, organizowanie przyjęć,
organizowania balów, wystawianie spektakli na żywo, usługi związane z organizacją wypoczynku, 43 prowadzenie usług w zakresie:
barów, barów szybkiej obsługi, snack-barów, restauracji, restauracji
samoobsługowych, stołówek, kafeterii, kawiarni, przygotowania posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, przygotowywania dań-żywność i napoje na zamówienie oraz ich dostawa, dostarczania dań i posiłków-katering, usług dotyczących zakwaterowania i wyżywienia, hotele, motele, pensjonaty.
(111) 301424
(220) 2016 10 24
(210) 463044
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 18
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Myconafine Terbinafinum 250mg, tabletki AXXON
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(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, biały
(531) 09.01.17, 09.01.18, 26.04.02, 26.04.17, 19.13.01, 19.13.21,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety dla ludzi, preparaty
medyczne zawarte w tej klasie.
(111) 301425
(220) 2016 11 24
(210) 464331
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) KULCZYCKI BRONISŁAW, Słupsk, PL.
(540) PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE = PEŁNIA ŻYCIA miłość małżeństwo
dziecko wychowanie rodzina praca samorealizacja
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, różowy, niebieski, zielony,
granatowy, fioletowy, czarny
(531) 26.01.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, 16 papier i tektura, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, wyroby z papieru i tektury: druki, fotografie, materiały biurowe papierowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), albumy
do wklejania, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe,
bloki (artykuły papiernicze), bony wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa(papierowe), czasopisma(periodyki),
etykiety z papieru lub kartonu, formularze(blankiety, druki), gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki muzyczne z życzeniami, kartki
z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty
pocztowe, kasetki na papeterie, katalogi, komiksy, książki, litograficzne dzieła sztuki, materiały drukowane, materiały opakowaniowe
z papieru lub kartonu, matryce, maty papierowe, nalepki, naklejki,
notatniki (notesy), obrazy(malarstwo) oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty, oleodruki, opłatki do pieczętowania, papier
do pisania(listowy), papierowe nakrycia stołowe(obrusy), papierowe
podkładki pod szklanki, periodyki (czasopisma), plansze, plany, podkładki na biurko, podręczniki(książki), podstawki na stół papierowe,
podstawki pod kufle do piwa, prospekty, przybory szkolne (artykuły
piśmienne), publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki do fotografii, reprodukcje graficzne,
ryciny(grawerowane), rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, suche
kalkomanie, szablony, szablony do wymazywania, sztychy ryty(grawiura), szyldy z papieru lub kartonu, śpiewniki, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, tacki biurkowe, teczki z notatnikiem i przyborami (artykuły papiernicze), teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
(zestawy), torby papierowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, usuwalne znaczki(stemple), wstążki papierowe, wykroje krawieckie, wzory do haftowania, wzory do kalkowania,
zakładki do książek,, zakładki do stron, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 301426
(220) 2017 02 20
(210) 467868
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) Be
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.15.11, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, usługi public relations, usługi w zakresie
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw, spotkań, konferencji
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych oraz zarządzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie w działalności gospodarczej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, mebli biurowych, usługi zarządzania biurem, usługi administracji biurowej, prace biurowe, usługi sekretarskie, usługi menedżerskie, pozyskiwanie
i zarządzanie personelem, outsourcing, usługi zaopatrzenia osób
trzecich, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, prowadzenie interesów osób
trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi
wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo
w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
wynajem nieruchomości komercyjnych, administrowanie i zarządzanie powierzchniami biurowymi, wynajem powierzchni biurowych,
41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki,
usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez
plenerowych, usługi w zakresie działalności kulturalnej, usługi edukacyjne, usługi w zakresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video, kształcenie praktyczne, organizacja
zjazdów, organizowanie konkursów (edukacyjnych, naukowych, rozrywkowych), organizowanie gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 301427
(220) 2017 02 20
(210) 467900
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) THe BRAIN eMbasSY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 reklama, usługi public relations, usługi w zakresie
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw, spotkań, konferencji
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych oraz zarządzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie w działalności gospodarczej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, mebli biurowych, usługi zarządzania biurem, usługi administracji biurowej, prace biurowe, usługi sekretarskie, usługi menedżerskie, pozyskiwanie
i zarządzanie personelem, outsourcing, usługi zaopatrzenia osób
trzecich, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach
handlowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz
rynkowych, analizy kosztów, archiwizacja dokumentów metodami
elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing
i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, wynajem nieruchomości komercyjnych,
administrowanie i zarządzanie powierzchniami biurowymi, wynajem powierzchni biurowych, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury,
organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, usługi w zakresie
działalności kulturalnej, usługi edukacyjne, usługi w zakresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub
video, kształcenie praktyczne, organizacja zjazdów, organizowanie
konkursów (edukacyjnych, naukowych, rozrywkowych), organizowanie gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji.

(111) 301428
(220) 2017 02 20
(210) 467901
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BRAIN EMBASSY
(510), (511) 35 reklama, usługi public relations, usługi w zakresie
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw, spotkań, konferencji
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych oraz zarządzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie w działalności gospodarczej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, mebli biurowych, usługi zarządzania biurem, usługi administracji biurowej, prace biurowe, usługi sekretarskie, usługi menedżerskie, pozyskiwanie
i zarządzanie personelem, outsourcing, usługi zaopatrzenia osób
trzecich, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach
handlowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opi-
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nii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz
rynkowych, analizy kosztów, archiwizacja dokumentów metodami
elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing
i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, wynajem nieruchomości komercyjnych,
administrowanie i zarządzanie powierzchniami biurowymi, wynajem powierzchni biurowych, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury,
organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, usługi w zakresie
działalności kulturalnej, usługi edukacyjne, usługi w zakresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub
video, kształcenie praktyczne, organizacja zjazdów, organizowanie
konkursów (edukacyjnych, naukowych, rozrywkowych), organizowanie gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji.

(111) 301429
(220) 2016 01 04
(151) 2017 08 25
(441) 2016 04 11
(732) AB SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) tb
(540)

(210) 451006

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
żółty, ciemnożółty, niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 2 tusze do drukarek, tonery do drukarek, 3 środki czyszczące do tabletów i ekranów dotykowych, 11 oświetlenie LED,
16 chusteczki czyszczące wykonane z papieru lub celulozy do tabletów i ekranów dotykowych, 21 szmatki i ściereczki czyszczące do tabletów i ekranów dotykowych.
(111) 301430
(220) 2016 01 05
(151) 2017 08 02
(441) 2016 04 11
(732) PHU JUBILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Jubiler
(540)

(210) 451071

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 8 sztućce srebrne i posrebrzane, 14 wyroby ze złota,
złoto dentystyczne, wyroby jubilerskie srebrne i posrebrzane, wyroby korpusowe srebrne i posrebrzane, biżuteria sztuczna, kryształy
okuwane, zegarki, zegary, budziki, 20 dekoracje wiszące z drewna,
ozdoby z drewna, ramy do obrazów i luster z drewna, płytki prasowane z bursztynu, stojaki na książki z drewna, dzieła sztuki z drewna,
kasety na biżuterię z drewna, 21 pojemniki z ceramiki i ze szkła, przybory kosmetyczne z ceramiki i ze szkła, naczynia stołowe z ceramiki
i ze szkła, popiersia, posążki z ceramiki i ze szkła.
(111) 301431
(220) 2016 10 20
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) VINCKIER IZABELA, Szczecin, PL.
(540) EQUI-FASHION STORE ONLINE

(210) 462964
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ropie, jagoda w syropie, czarna porzeczka w syropie, marmolada wieloowocowa, 32 syrop z malin, syrop malina z lipą, syrop malina z miodem, syrop z pigwy, syrop z czarnej porzeczki, syrop z aronii, syrop
z czarnego bzu, syrop żurawinowy, syrop wiśniowy, syrop jagodowy,
syrop z dzikiej róży, sok pomidorowy, sok jabłkowy, sok żurawinowy
bez cukru, sok z buraków kiszonych, sok z kapusty kiszonej.

(111) 301434
(220) 2016 02 24
(210) 452716
(151) 2017 08 23
(441) 2016 06 06
(732) ASTRA BENEDYKT KARCZEWSKI, Straszyn, PL.
(540) Astra Floor
(540)

(531) 02.03.16, 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski do jazdy konnej, 18 wyroby rymarskie, bicze
i ubrania dla zwierząt, 25 artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie].

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż: materiałów i narzędzi do stylizacji rzęs (pęsety, rzęsy, kleje), kosmetyków do pielęgnacji rzęs: płynów do demakijażu, szamponów do mycia rzęs, kosmetyków kolorowych (tusze, linery),
odżywek do rzęs, suplementów diety, gazet branżowych, 41 szkolenia
w zakresie stylizacji rzęs, organizacja konkursów, 44 usługi: salonów
piękności, salonów kosmetycznych, salonów masażu, salonów stylizacji rzęs, paznokci, stylizacji brwi, wizażystów, manicure.

Kolor znaku: grafitowy, zielony, jasnoszary, szary, biały
(531) 26.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 prezentowanie produktów dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, kreowanie wizerunku
firmy, usług, towaru, 37 usługi budownictwa, budownictwo betonowe, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów
targowych, budownictwo przemysłowe, informacja budowlana, informacja o naprawach, nadzór budowlany, nadzór, zabezpieczanie
przed wilgocią w budownictwie, informacja specjalistyczna w zakresie technologii betonu, posadowień i nawierzchni betonowych oraz
betonowych elementów prefabrykowanych, 42 badania techniczne,
prace badawczo -rozwojowe, doradztwo budowlane, kontrola jakości, inżynieria techniczna, testowanie materiałów, opracowywanie
projektów technicznych .

(111) 301433
(220) 2016 02 15
(210) 452337
(151) 2017 08 28
(441) 2016 05 23
(732) NYĆKOWIAK MAREK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO WIÓREK, Wiórek, PL.
(540) WIÓREK
(540)

(111) 301435
(220) 2016 02 25
(210) 452751
(151) 2017 08 23
(441) 2016 06 06
(732) XSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów, PL.
(540) TRIVERNA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 jabłka kostka prażone-szarlotka, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, koncentrat pomidorowy, przecier ogórkowy,
szczaw konserwowy, powidła śliwkowe-węgierkowe, konfitura malinowa, konfitura wiśniowa, konfitura jagodowa, konfitura poziomkowa,
konfitura agrestowa, konfitura z płatków róż, dżem agrestowy, powidła węgierkowe-ekologiczne, konfitura wiśniowa-ekologiczna, wiśnie
drylowane, kompot wiśniowy, kompot truskawkowy, kompot śliwkowy, kompot jagodowy, kompot agrestowy, kompot z czarnej porzeczki, kompot malinowy, kompot czereśniowy, kompot jeżynowy, śliwka w occie, dynia marynowana w occie, ogórki konserwowe, ogórki
konserwowe pikle, ogórki kwaszone, papryka konserwowa, pieczarka
marynowana, kapusta kwaszona, kapusta kwaszona z marchewką,
kapusta kwaszona z grzybami, kapusta czerwona z jabłkiem, kapusta czerwona konserwowa, sałatka warzywna z ogórków-szwedzka,
sałatka wielowarzywna-obiadowa, sałatka warzywna z ogórków, cebuli i papryki-wiosenna, sałatka wielowarzywna-bałkańska, sałatka
warzywna z buraków, papryki i cebuli-”trzy smaki”, seler konserwowy, fasolka konserwowa zielona, fasolka konserwowa żółta, marchew
konserwowa, buraki tarte, buraki grubo tarte, ćwikła z chrzanem,
burak tarty na kwasie mlekowym-nadwarciański, burak grubo tarty
na kwasie mlekowym-nadwarciański, wiśnia w syropie, agrest w sy-

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, szary
(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie
sprzedaży w trybie-), badania marketingowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, działalność gospodarcza (doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania-), działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie-), edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, fotokopiowanie, importowo -eksportowe (agencje-), impresariat w działalności artystycznej, informacja handlowa (agencje-),
informacja o działalności gospodarczej, koszty (analiza-), maszynopisanie, modelki i modele (usługi-)[promocja sprzedaży i reklamy],
opinie (sondaże-), organizowanie działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące-), outsourcing [doradztwo handlowe], patronat (poszukiwania w zakresie-), porównywanie cen (usługi-), pośrednictwo
pracy, powielanie dokumentów, prenumerata czasopism (usługi-)
(dla osób trzecich], prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, prognozy ekonomiczne, próbki (kolportaż-),
przegląd prasy (usługi-), przenoszenie przedsiębiorstw (usługi związane z-), przygotowanie listy płac, psychotechnika (dobór personelu za pomocą metod-), public relations, public relations (agencje-),
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynek (analizy-), rynek (badania-), sekretarskie (usługi-), sortowanie danych w bazach

(111) 301432
(220) 2017 03 21
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn, PL.
(540) DOM RZĘS
(540)

(210) 469191
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komputerowych, sponsorowane teksty (publikowanie-), sprawozdania rachunkowe (sporządzanie-), sprzedaż (promocja-) dla osób
trzecich, stenografia (usługi-), targi (organizowanie ) w celach handlowych lub reklamowych, teksty (edycja-), telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], telewizyjna (reklama-),
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udzielanie porad konsumentom (informacja handlowa oraz-)
[punkty informacji konsumenckiej], usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania-), wizerunek (kreowanie-) [firmy,
usług, towaru], wycena kompleksów leśnych, wycena wełny, wyceny handlowe, wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie-),
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wystawy (organizacja-) w celach handlowych lub reklamowych,
wystawy handlowe, wystawy sklepowe (dekorowanie-), wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zaopatrzenie osób trzecich (usługi-)[zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie (w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie-), zarządzanie działalnością gospodarczą
(pomoc w-), zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze
w-), zarządzanie hotelami, zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie-), zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi (pomoc w-), zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne,
zeznania podatkowe (przygotowywanie-), 42 badania oraz usługi
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, akwanautyka (eksploracja podwodna),
analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, architektura,
artyści graficy (usługi-), 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, badawczo -rozwojowe (prace-)[dla osób trzecich],
biologia (badania-), budynki (projektowanie-), chemia (usługi dla-),
dekoracja wnętrz (projektowanie-), doradztwo budowlane, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, dostarczanie [opracowywanie) wyszukiwarek
internetowych, dzieła sztuki (stwierdzanie autentyczności-), eksploatacja pokładów roponośnych, eksploatacja pokładów roponośnych
(analiza dla-), eksploracja podwodna (akwanautyka], eksploracja pól
naftowych (ekspertyzy, pomiary], elektroniczna konwersja danych
lub programów, geologiczne (badania-), geologiczne (ekspertyzy-),
geologiczne (poszukiwania-), instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary],
komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie-), komputery (odzyskiwanie danych-), komputery (programowanie-), komputery (projektowanie systemów-), komputery (wypożyczanie-), konserwacja
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, materiały (testowanie-), moda (usługi projektantów-), ochrona środowiska naturalnego
(badania w zakresie-), odzyskiwanie danych komputerowych, opakowania (projektowanie-), opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie komputerowe (aktualizacja-), oprogramowanie
komputerowe (doradztwo w zakresie-), oprogramowanie komputerowe (instalacje-), oprogramowanie komputerowe (konserwacja-),
oprogramowanie komputerowe (powielanie-), oprogramowanie
komputerowe (projektowanie-), oprogramowanie komputerowe
(wypożyczanie-), planowanie urbanistyczne, planowanie zużycia
energii (doradztwo w zakresie-), pogoda (prognozowanie-), pola
naftowe (eksploracja-)[ekspertyzy, pomiary], pomiary (geodezyjne-),
pomiary geodezyjne, poszukiwania (analizy, pomiary], poszukiwania
geologiczne, poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary], poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania komputerowego, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne (usługi
związane z-), projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, pro-
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jekty techniczne (opracowywanie-), przemysłowe (wzornictwo-),
ropa naftowa (poszukiwanie-), rozsiewanie środków chemicznych
w chmurach w celu wywołania deszczu, serwery (wypożyczanie-)
[hosting], stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], szyby naftowe (kontrola-), tekstylia (testowanie-), testowanie materiałów, testowanie pojazdów, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe ochrona antywirusowa (usługi w zakresie ochrony antywirusowej-), usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
usługi projektantów mody, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], utrzymywanie (tworzenie i-) stron internetowych
dla osób trzecich, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci komputerowe], wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], wyszukiwarki Internetowe (dostarczanie-[opracowywanie]),
wzornictwo przemysłowe.

(111) 301436
(220) 2016 02 26
(151) 2017 08 24
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Lady Plus
(540)

(210) 452814

Kolor znaku: fioletowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów
medycznych, chłeb 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) 301437
(220) 2016 02 26
(151) 2017 08 24
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Hepalinn Total
(540)

(210) 452823

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, chleb
dla diabetyków, herbata lecznicza, środki przeciw migrenie, leki dla
ludzi, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, muszka hiszpańska
w postaci proszku.
(111) 301438
(151) 2017 08 24

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

(210) 452828
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(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Urocaps Total
(540)

wadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz
artykułami spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, chleb dla diabetyków, wody
mineralne do celów leczniczych, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, wody mineralne do celów leczniczych.
(111) 301439
(220) 2016 02 26
(151) 2017 08 24
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Cholesterinn
(540)

(210) 452832

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, chleb dla diabetyków, zioła
lecznicze, żywność dla niemowląt.
(111) 301440
(220) 2016 03 10
(210) 453390
(151) 2017 08 10
(441) 2016 06 20
(732) GMINA MIASTO SZCZECIN, Szczecin, PL.
(540) odkryj Szczecin na nowo
(510), (511) 35 edycja tekstów, impresariat w działalności artystycznej, reklama, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 38 nadawanie
audycji i przekazów za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym przez Internet, 39 organizowanie wycieczek i turystyki
za wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, zwiedzanie turystyczne, organizowanie rejsów statkami, 41 edukacja, nauczanie, imprezy turystyczne, sportowe, lunaparki, kultura fizyczna,
rozrywka, nagrywanie, produkcja filmów na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne on-line, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, usługi dotyczące organizacji wypoczynku w zakresie organizowania wystaw, zawodów sportowych, obozów sportowych, imprez
masowych, organizacja konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
kongresów, konferencji, loterii, seminariów, sympozjów, szkoleń,
zjazdów, utrwalanie utworów na wszelkiego rodzaju nośnikach,
usługi rozrywki i zabawy, organizowanie zajęć sportowych.
(111) 301441
(220) 2016 03 15
(151) 2017 08 04
(441) 2016 06 20
(732) EUROCASH VC5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

Nr 2/2018

(210) 453664

(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 ziemniaczane, 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 pro-

(111) 301442
(220) 2016 03 17
(210) 453773
(151) 2017 08 24
(441) 2016 06 20
(732) RUTZ SŁAWOMIR AVITA, Osielsko, PL.
(540) AVITA
(510), (511) 5 preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, bakteryjne trucizny, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, preparaty białkowe
do celów medycznych, biocydy, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, bransolety do celów leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, środki do mycia bydła, cedrowe drewno jako środek odstraszający owady, estry
celulozy do celów farmaceutycznych, celulozowe etery do celów
farmaceutycznych, chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
chemiczno -farmaceutyczne preparaty, chinowa kora do celów leczniczych, chloroform, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, czopki, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, dezynfekcyjne środki do toalet chemicznych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, enzymatyczne preparaty do celów weterynaryjnych,
enzymy do celów weterynaryjnych, środki chemiczne do zwalczania filoksery, ” gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych,
higieniczne bandaże, higroskopijna wata, insektycydy, jalapa, jod
do celów farmaceutycznych, jodyna, kamfora do celów medycznych,
kandyz do celów leczniczych, karbonyl-środek przeciwpasożytniczy,
kompresy, kostny cement do celów chirurgicznych i ortopedycznych,
środki tamujące krwawienia, środki do tępienia larw, leki do celów
weterynaryjnych, leki pomocnicze, lotony do celów weterynaryjnych, mazidła, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka
zbożowego, preparaty z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, preparaty przeciw molom, lepy na muchy, środki do zwalczania myszy,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
odżywcze substancje dla mikroorganizmów, okłady, oleje przeciw
gzom końskim, kadzidełka do odstraszania owadów, środki odstraszające owadów, środki przeciw pasożytom, dodatki do pasze do celów leczniczych, plastry do celów medycznych, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, preparaty z mikroorganizmów do celów
medycznych lub weterynaryjnych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów leczniczych, przeciwpasożytnicze obroże
dla zwierząt, przeciwpasożytnicze preparaty, lotony dla psów, środki
do mycia psów, środki odstraszające insekty dla psów, gąbka do ran,
środki przeciw roztoczom, rycynowy olej do celów leczniczych, siarkowe laseczki do dezynfekcji, spoiwa do kopyt zwierzęcych, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, suplementy
mineralne do żywności, szczepionki, trutki na szczury, środki przeciw szkodnikom, ścierne materiały do celów dentystycznych, środki
do tępienia ślimaków, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowa, środki chwastobójcze, środki przeciwko pasożytom przewodu
pokarmowego, tłuszcz dojarski, tłuszcze do celów weterynaryjnych,
produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, wazelina do celów leczniczych, weterynaryjne preparaty, preparaty do mycia zwierząt.
(111) 301443
(220) 2016 03 23
(151) 2017 07 25
(441) 2016 07 04
(732) ATC RAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wasilków, PL.
(540) RAVEN ADVANCED TECHNOLOGY
(540)

(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01

(210) 454015

Nr 2/2018
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(510), (511) 1 kleje stosowane w budownictwie, kleje jedno i dwuskładnikowe, kleje do glazury i terakoty, kleje do tapet, rozpuszczalniki do farb i lakierów, preparaty przeciwwilgociowe, 2 środki antykorozyjne, barwniki, bejce, emalie, lakiery, farby, kity, pasty i szpachle
na bazie żywic, pigmenty, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa
do farb i barwników, zaprawy tynkarskie, 3 produkty chemii gospodarczej: płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny
do mycia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu,
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, pasty
do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia rur odpływowych, farbki
do bielizny, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty
do mycia, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące
do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania rdzy,
środki do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla zwierząt domowych, szampony do karoserii samochodowych, 19 bitum, szkło
izolacyjne, zaprawy murarskie.

(111) 301444
(220) 2016 03 23
(151) 2017 08 24
(441) 2016 07 04
(732) IWANOSKA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) FINANSE OD KUCHNI
(540)

(210) 454038

(531) 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
wycena majątku ruchomego, 38 telekomunikacja, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 301445
(220) 2016 03 25
(210) 454128
(151) 2017 07 28
(441) 2016 07 04
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Karta Kredytowa DUO Komfort Banku Pekao S.A.
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe,
karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki
kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
urządzenia do weryfikacji danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji
poufnych informacji, 35 reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, doradztwo w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, usługi
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych oraz
analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
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pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi
udzielania oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi
wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
bankowość inwestycyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami
dewizowymi, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych
i zarządzania funduszami na zlecenie, usługi emitowania własnych
papierów wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami
oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych,
usługi dokonywania czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych, w tym gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, usługi udzielania pożyczek
na emisję papierów wartościowych, analizy inwestycji finansowych
oraz pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie
emisji papierów wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu
przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania operacji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych, usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania
na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyjno -doradcze
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi finansowe
w zakresie leasingu, usługi finansowe w zakresie leasingu factoringu,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz
lokali, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 301446
(220) 2016 04 09
(210) 454611
(151) 2017 07 31
(441) 2016 07 18
(732) ÎM VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L, Vulcăneşti, MD.
(540) black doktor
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 301447
(220) 2016 04 12
(210) 454708
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) DERMIKA SKIN PHILOSOPHY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych,
mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony
do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki
kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby
perfumeryjne: wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów
kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne
do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do ma-
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kijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznym, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, oleje lecznicze: kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota i borowiny
do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi.

(111) 301448
(220) 2016 04 13
(210) 454721
(151) 2017 08 17
(441) 2016 10 10
(732) TURBO ROTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janowice, PL.
(540) TURBO ROTOR
(510), (511) 7 obrabiarki, elektryczne silniki napędowe do maszyn,
mechanizmy napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, inkubatory
do jaj, alternatory elektryczne, chłodnice do silników, regulatory
ciśnienia stanowiące części maszyn, cylindry do maszyn, cylindry
do silników, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, filtry
powietrza do silników, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, gaźniki, głowice cylindrów do silników, silniki hydrauliczne, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi
będące częściami maszyn, iskrowniki zapłonowe do silników, korbowody do maszyn, motorów lub silników, linki sterownicze do maszyn lub silników, łożyska kulkowe, łożyska do maszyn, instalacje
do mycia pojazdów, narzędzia będące częściami maszyn, pompy
odśrodkowe, konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, oszczędzacze paliwa do silników, pasy do silników,
pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, pompy
powietrzne będące instalacjami w warsztatach samochodowych,
pompy będące częściami maszyn lub silników, regulatory prędkości
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozruszniki
silników, tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki będące
częściami maszyn lub silników, tłumiki do silników, turbiny hydrauliczne, turbosprężarki, wały korbowe, łożyska do wałów transmisyjnych, wentylatory do silników, wtryskiwacze paliwa do silników,
tłumiki wydechowe do silników, wydechowe rury rozgałęźne do silników, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych, zawory będące częściami
maszyn lub silników, koła zębate do maszyn, złącza uszczelniające
stanowiące części silników, 12 pojazdy, ambulanse, autokary, betoniarki, bieżniki do pojazdów typu traktorowego, ciężarówki, zestawy narzędzi do reperacji dętek, dętki do opon pneumatycznych,
drzwi do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie
samochodowe, kierownice pojazdów, klaksony do pojazdów, klocki
hamulcowe do pojazdów, kołpaki, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, maski
do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery, obudowy do elementów pojazdów lądowych,
innych niż silniki, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, kolce do opon, opony do pojazdów,
opony pneumatyczne, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, osie pojazdów, czopy osi pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne do pojazdów, bagażniki do pojazdów, hamulce do pojazdów, koła pojazdów, obręcze
kół pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, piasty
kół pojazdów, podwozia pojazdów, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, pompy powietrza do samochodów,
progi pojazdów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów
lądowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody,
amortyzatory do samochodów, nadwozia samochodowe, opony
samochodowe, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szyby do pojazdów, tapicerka samochodowa, turbiny do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, lusterka wsteczne,
wycieraczki do szyb pojazdów, ciężarki do wyważania kół pojazdów,
zagłówki do siedzeń samochodowych, resory zawieszenia pojazdów, korki do zbiorników paliwa gazowego w pojazdach, pojazdy
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zdalnie sterowane inne niż zabawki, zderzaki do pojazdów, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, badania marketingowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
fakturowanie, fotokopiowanie, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, badania opinii publicznej, poszukiwania w zakresie patronatu,
usługi porównywania cen, powielanie dokumentów, usługi public
relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów, broszur, analizy rynku, usługi sekretariatu, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie
sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż w salonach,
sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem internetu, sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: turbosprężarki
do silników spalinowych, samochodów osobowych, dostawczych
ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz autobusów,
podzespołów do silników, głowic cylindrów do silników, wałów
napędowych, bloków stanowiących części maszyn, korbowodów
do maszyn, części i akcesoriów do samochodów, maszyn rolniczych
i budowlanych, maszyn i urządzeń przemysłowych oraz części i akcesoriów do nich, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku firmy, usługi, towaru, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 37 usługi budowlane, usługi naprawy pojazdów, bieżnikowanie opon,
czyszczenie pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatycznych: lakierowanie, mycie pojazdów, mycie samochodów, obsługa i naprawa samochodów, obsługa techniczna
samochodów w zakresie mechaniki pojazdowej, blacharstwa, lakiernictwa, diagnostyki i elektryki poinstalacyjnej, polerowanie pojazdów, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
smarowanie pojazdów, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, usługi w zakresie naprawy, regeneracji, montażu, wymiany, serwisowania turbosprężarek do silników
spalinowych samochodów i autobusów, głowic cylindrów do silników, wałów, bloków i korowodów, warsztaty i serwisy samochodowe, wulkanizacja opon, wyważanie układów tłokowo -korbowych,
zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 40 chromowanie, cynowanie, druk sitowy, usługi związane z farbiarstwem, frezowanie, galwanizacja, kalandrowanie materiałów, łączenie materiałów na zamówienie, hartowanie metali, obróbka metali, niklowanie, informacje
o obróbce materiałów, oczyszczanie powietrza, odlewanie metali,
pokrywanie kadmem, polerowanie, powlekanie galwaniczne, spawanie, lutowanie, szlifowanie, ścieranie, tulejowanie, usługi w zakresie spawania głowic aluminiowych, wulkanizacja.

(111) 301449
(220) 2016 04 14
(210) 454768
(151) 2017 08 25
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) becker popcorn
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona,
przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona, 30 popcorn,
przekąski zbożowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka, produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów
jadalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków,
przetworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów,
ziaren i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych
orzechów, ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych,
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przetworzonych i kandyzowanych migdałów, preparowanych,
przetworzonych i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów, skórek
owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych,
chipsów ziemniaczanych, napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych, pierników, ciastek, ciast, biszkoptów,
brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pralinek, lizaków,
lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem, napojów
kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, napojów
na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przekąsek
zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion,
ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, dekoracji
cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekoladowych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców,
napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych.

(111) 301450
(220) 2016 04 14
(210) 454771
(151) 2017 08 25
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) Privat Popcorn
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona,
przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona, 30 popcorn,
przekąski zbożowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka, produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów
jadalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków,
przetworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów,
ziaren i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych
orzechów, ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych,
przetworzonych i kandyzowanych migdałów, preparowanych,
przetworzonych i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów, skórek
owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych,
chipsów ziemniaczanych, napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych, pierników, ciastek, ciast, biszkoptów,
brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pralinek, lizaków,
lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem, napojów
kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, napojów
na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przekąsek
zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion,
ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i su-
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szonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, dekoracji
cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekoladowych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców,
napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych.

(111) 301451
(220) 2016 04 14
(210) 454778
(151) 2017 08 25
(441) 2016 07 18
(732) TUROS-DEJNOWICZ BOGUMIŁA, Kłodawa, PL.
(540) ULTRA-MED
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 29.01.04, 29.01.08, 27.05.01, 26.11.13, 26.01.02, 23.01.01,
03.11.01, 03.11.02
(510), (511) 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie.
(111) 301452
(220) 2016 05 09
(210) 456114
(151) 2017 08 10
(441) 2017 02 06
(732) MAŁECKI ADRIAN, ZIELIŃSKI DAMIAN DIVINE BODY SPÓŁKA
CYWILNA, Końska Wieś, PL.
(540) DB
(540)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08
(510), (511) 21 shaker, 25 odzież sportowa, obuwie.
(111) 301453
(220) 2016 05 10
(210) 456138
(151) 2017 08 18
(441) 2017 02 20
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NELLO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, jasnoszary
(531) 01.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 3 mydła, chusteczki nawilżane dla dzieci, zasypki do ciała
dla dzieci, patyczki z watą do celów kosmetycznych dla dzieci, waciki
do celów kosmetycznych dla dzieci, puder dla dzieci, 5 pieluszki dla niemowląt i dzieci, talk leczniczy dla dzieci, patyczki do czyszczenia uszu
do celów medycznych dla dzieci, waciki do celów medycznych dla dzieci, 35 marketing, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
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(111) 301454
(220) 2016 05 16
(210) 456403
(151) 2017 08 04
(441) 2017 02 06
(732) KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ALUHAUS
(510), (511) 6 metalowe: okna, okna balkonowe, okna tarasowe,
rolety, żaluzje, drzwi, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, okiennice, parapety, bramy, bramy garażowe, systemy okienne, systemy
drzwiowe, stolarka otworowa, akcesoria do okien, akcesoria do rolet, akcesoria do żaluzji, akcesoria do drzwi, akcesoria do okiennic, osprzęt do okien, osprzęt do rolet, osprzęt do żaluzji, osprzęt
do drzwi, osprzęt do okiennic, profile budowlane, profile okienne, profile do rolet, profile do żaluzji, profile do drzwi, profile
do okiennic, okucia budowlane, okucia do okien, okucia do rolet,
okucia do żaluzji, okucia do drzwi, okucia do okiennic, materiały
budowlane, konstrukcje budowlane, ścianki, przegrody, witryny,
ogrody zimowe, 19 niemetalowe: okna, okna balkonowe, okna
tarasowe, rolety, żaluzje, drzwi, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, okiennice, parapety, bramy, bramy garażowe, systemy okienne, stolarka otworowa, akcesoria do okien, akcesoria do rolet,
akcesoria do żaluzji, akcesoria do drzwi, akcesoria do okiennic,
osprzęt do okien, osprzęt do rolet, osprzęt do żaluzji, osprzęt
do drzwi, osprzęt do okiennic, profile budowlane, profile okienne, profile do rolet, profile do żaluzji, profile do drzwi, profile
do okiennic, okucia budowlane, okucia do okien, okucia do rolet,
okucia do żaluzji, okucia do drzwi, okucia do okiennic, materiały
budowlane, konstrukcje budowlane, ścianki, przegrody, witryny,
ogrody zimowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne, szkło okienne, szkło walcowane, szkło hartowane, szkło ciągnione, szyby
okienne, szyby zespolone, 20 niemetalowe okucia do okien,
niemetalowe okucia do rolet, niemetalowe okucia do żaluzji,
niemetalowe okucia do drzwi, niemetalowe okucia do okiennic,
35 usługi sprzedaży: okien, okien balkonowych, okien tarasowych, rolet, żaluzji, drzwi, drzwi balkonowych, drzwi tarasowych, okiennic, parapetów, bram, bram garażowych, systemów
okiennych, stolarki otworowej, akcesoriów do okien, akcesoriów
do rolet, akcesoriów do drzwi, akcesoriów do okiennic, osprzętu do okien, osprzętu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu
do drzwi, osprzęt do okiennic, profili budowlanych, profili okiennych, profili do rolet, profili do żaluzji, profili do drzwi, profili
do okiennic, okuć budowlanych, okuć do okien, okuć do rolet,
okuć do żaluzji, okuć do drzwi, okuć do okiennic, materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, ścianek, przegród, witryn,
ogrodów zimowych, szkła budowlanego, szkła izolacyjnego,
szkła okiennego, szkła walcowanego, szkła hartowanego, szkła
ciągnionego, szyb okiennych, szyb zespolonych, franchising,
doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzenie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo handlowe, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, 37 informacja o materiałach budowlanych, nadzór budowlany, nadzór techniczny, usługi budowlane, usługi
konstruktorskie, roboty wykończeniowe, montaż, instalacja
i wymiana okien, okien balkonowych, okien tarasowych, rolet,
żaluzji, drzwi, drzwi balkonowych, drzwi tarasowych, okiennic,
parapetów, bram, bram garażowych, systemów okiennych, stolarki otworowej, akcesoriów do okien, akcesoriów do rolet, akcesoriów do drzwi, akcesoriów do okiennic, osprzętu do okien,
osprzętu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu do drzwi, osprzętu do okiennic, profili budowlanych, profili okiennych, profili
do rolet, profili do żaluzji, profili do drzwi, profili do okiennic,
okuć budowlanych, okuć do okien, okuć do rolet, okuć do żaluzji, okuć do drzwi, okuć do okiennic, materiałów budowlanych,
konstrukcji budowlanych, ścianek, przegród, witryn, ogrodów
zimowych, szkła budowlanego, szkła izolacyjnego, szkła okiennego, szkła walcowanego, szkła hartowanego, szkła ciągnionego, szyb okiennych, szyb zespolonych, 40 barwienie szyb, dmuchanie szkła, szlifowanie szkła, obróbka szkła, obróbka tworzyw
sztucznych, ekstruzja tworzyw sztucznych, ekstruzja profili budowlanych, ekstruzja profili okiennych, ekstruzja profili do rolet,
ekstruzja profili do żaluzji, ekstruzja profili do drzwi, ekstruzja
profili do okiennic, 41 instruktaże, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
42 architektura, badania techniczne, projektowanie budynków,

Nr 2/2018

doradztwo budowlane, inżynieria techniczna, opracowywanie
projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
przemysłowej.

(111) 301455
(220) 2016 05 23
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) CEBULA EWA EC, Gliwice, PL.
(540) SHAUSHA SPORT CLUB
(540)

(210) 456797

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.08, 29.01.01
(510), (511) 41 usługi fitness klubów, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu
do ćwiczeń i fitnessu, fitness kluby.
(111) 301456
(220) 2016 05 23
(151) 2017 08 18
(441) 2017 04 24
(732) CEBULA EWA EC, Gliwice, PL.
(540) FITNESS DLA SERCA
(540)

(210) 456798

Kolor znaku: różowy, żółty, niebieski, biały, czarny
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.30, 02.09.01, 20.05.07, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja zbiórek charytatywnych, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, zbiórki funduszy na cele
charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne,
usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], udzielanie
informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych.
(111) 301457
(220) 2016 05 24
(210) 456888
(151) 2017 08 17
(441) 2017 02 20
(732) JAKUBOWSKA ANDŻELIKA, Brzyczyna, PL.
(540) AVEENTE
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, dezodoranty, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do makijażu
i demakijażu, olejki do celów kosmetycznych, płyny, sole do kąpieli,
szampony, zestawy kosmetyków, żele, płyny pod prysznic, 18 aktówki, etui na klucze, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, paski
skórzane, torby plażowe, torby na kółkach, torby podróżne, torby
sportowe, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, bluzy, T-shirty, spodnie, rękawiczki, szaliki, odzież gotowa, odzież ze skóry.
(111) 301458
(220) 2016 05 24
(210) 456895
(151) 2017 08 17
(441) 2017 02 20
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski, fioletowy,
pomarańczowy, zielony
(531) 01.15.15, 26.13.25, 07.01.08, 02.09.01, 08.07.01, 09.07.01,
09.07.22, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji
firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów kredytowanie, operacje
finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje
finansowe transfer elektroniczny środków finansowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi
prowadzenia serwisu internetowego i prowadzenia portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu
do usług on-line i dostępu on-line do baz danych, usługi informacyjne
za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń elektronicznych.
(111) 301459
(220) 2016 05 24
(210) 456897
(151) 2017 08 17
(441) 2017 02 20
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, fioletowy, niebieski,
pomarańczowy, zielony
(531) 01.15.15, 02.09.01, 07.01.08, 08.07.01, 09.03.09, 09.07.22, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji
firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów kredytowanie, operacje
finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi
prowadzenia serwisu internetowego i prowadzenia portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu
do usług on-line i dostępu on-line do baz danych, usługi informacyjne
za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń elektronicznych.

(111) 301460
(220) 2016 05 25
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) PUPILFoods www.pupilfoods.pl
(540)
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(210) 456984

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.28, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ciastka,
przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów, 39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
(111) 301461
(220) 2016 06 08
(210) 457580
(151) 2017 08 10
(441) 2017 02 06
(732) CHUDZICKI JAROSŁAW KONFEX, Pabianice, PL.
(540) KONFEX
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, w tym w szczególności: bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, damskie luźne topy, koszule,
koszule codzienne, koszulki bez rękawów, koszulki polo, koszulki
z krótkim lub z długim rękawem, koszulki z nadrukami, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, odzież
damska, odzież męska, płaszcze damskie, spodnie, spódnice, żakiety męskie, żakiety z dzianiny, 40 obróbka materiałów, a mianowicie:
barwienie tkanin lub odzieży, krawiectwo, krojenie materiałów [tkanin], krojenie tkanin, przeróbki odzieży, przeróbki odzieży [produkcja
na zamówienie], robótki ręczne i krawiectwo, szycie odzieży na miarę, obróbka tkanin, usługi krawieckie, usługi krawieckie [produkcja
na zamówienie], wycinanie tkanin.
(111) 301462
(220) 2016 06 13
(210) 457776
(151) 2017 08 10
(441) 2017 02 20
(732) SKŁODOWSKI MAREK, Warszawa, PL.
(540) Reglage
(510), (511) 16 obrazy artystyczne, obrazy, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, 37 odnawianie dzieł sztuki, restaurowanie dzieł
sztuki, konserwacja dzieł sztuki, konserwacja i odnowa dzieł sztuki,
usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, 40 oprawianie obrazów, oprawianie dzieł sztuki, 42 prace badawczo -rozwojowe dla
osób trzecich, badania techniczne, badania inżynieryjne, badania
naukowe, badania w dziedzinie mechaniki, badania dotyczące projektowania, badania w dziedzinie techniki, badania i opracowywanie
projektów technicznych, usługi naukowe i badania w tym zakresie.
(111) 301463
(220) 2016 06 17
(210) 458001
(151) 2017 08 10
(441) 2017 02 06
(732) SKY LIVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Music&Water Festival
(510), (511) 35 reklama towarów-ukazanie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych, usługi marketingowe,
usługi agencji public relations, sprzedaż detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem internetu niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo -ozdobnym: baloniki, banery,
bloczki, bombki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne
urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia
ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze,
kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, chusteczki, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki,
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery, parasole, parasolki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki
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pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, radioodbiorniki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty, wyroby skórzane, torby
na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze, głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, powerbanki, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia
do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe,
aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki, gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki
samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe, osłony przeciwdeszczowe
z tkanin, markizy, znaczki z logo, części i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania
ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
prowadzenie wykazu informacji handlowych w 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, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, kampanie informacyjne
i promocyjne, mianowicie propagowanie świadomości społecznej
w zakresie działalności charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej,
społecznej oraz na rzecz społeczności lokalnej i działalności humanitarnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet, periodyków
i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych
on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, usługi związane z rozrywką,
usługi wydawania programów telewizyjnych, reportaży, wieloodcinkowych programów telewizyjnych typu reality show, filmów, nagrań
dźwiękowych, nagrań wideo, audycji radiowych, usługi produkcji,
montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych i rozrywkowych,
organizowanie koncertów grup wokalnych i instrumentalnych, usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncertów, filmów, multimedialnego wideo, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw
kulturalnych i edukacyjnych, usługi dostarczania muzyki cyfrowej,
filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z komputera, internetu i/lub stron internetowych, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, rozrywce, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi
agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia artystyczne, kulturalne,
spektakle, koncerty, filmy, usługi studia nagrań, usługi wykonywania
fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
audio, video, dysków, gier interaktywnych, impresariat muzyczny,
produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji
koncertów, festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli,
przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez turystycznych dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych,, 42 odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, projektowanie i opracowywanie portali
internetowych, fora internetowe, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, usługi dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych,
obsługa stron web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie opako-
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wań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji
wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, usługi projektantów
mody, wzornictwo artykułów z branży włókienniczych, meblowych,
tekstylnych, zabawkarskich, turystycznych, sportowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, oświetleniowych, dekoratorskich, piśmiennych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wzornictwa przemysłowego, odzieżowych, skórzanych, dodatków
do odzieży, wyrobów ze skóry, toreb, walizek, teczek, parasoli, naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, do celów dydaktycznych, zabawek, artykułów
sportowych i gimnastycznych instrumentów muzycznych, dzieł sztuki, urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, nośników danych, płyt (dysków) z nagraniami, obsługa elektronicznej i internetowej platformy obsługi handlu elektronicznego,
reklamacji artykułów z branży włókienniczych, meblowych, tekstylnych, zabawkarskich, turystycznych, sportowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, oświetleniowych, dekoratorskich, piśmiennych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wzornictwa
przemysłowego, odzieżowych, skórzanych, dodatków do odzieży,
wyrobów ze skóry, toreb, walizek, teczek, parasoli, naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych,
optycznych, do celów dydaktycznych, zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych instrumentów muzycznych, dzieł sztuki,
urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośników danych, płyt (dysków) z nagraniami, obsługa interaktywnej witryny internetowej online do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez globalną sieć
komputerową, obsługa interaktywnej witryny internetowej online
dotyczącej marketingu za pośrednictwem telefonów komórkowych,
innych urządzeń mobilnych, internet, prace badawczo -rozwojowe
dla osób trzecich, przetwarzanie danych, opracowywanie projektów
technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie
projektowania i opracowywania programów komputerowych, systemów komputerowych, interaktywnych stron internetowych, witryn
i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie
sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wykonywanie opinii i badań w dziedzinie
środków komunikacji publicznej, multimedialnej, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów stron www, projektowanie i redagowanie serwisów internetowych www.

(111) 301464
(220) 2016 06 23
(210) 458201
(151) 2017 08 10
(441) 2017 02 06
(732) OLCZAK MICHAŁ IPMATIC, Bydgoszcz, PL.
(540) ULTIMAPACK
(510), (511) 7 maszyny pakujące, 35 sprzedaż maszyn pakujących,
pośrednictwo w sprzedaży maszyn, import-eksport maszyn pakujących, 39 usługowe pakowanie produktów.
(111) 301465
(220) 2016 06 23
(210) 458210
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) MALUDZIŃSKI MACIEJ GSMOK, Warszawa, PL.
(540) For Power
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 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,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 16 papier, karton
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach (papier do pakowania, papier do zawijania, pudełka kartonowe lub papierowe,
torebki do pakowania z papieru, ulotki, wypełnienie z papieru lub
kartonu, wyroby z kartonu, etykiety nie z materiału tekstylnego),
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papierowe materiały biurowe, 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, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe .

(111) 301466
(220) 2016 06 23
(210) 458217
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 06
(732) KRZANOWSKA JULIA, CZOPEK DAMIAN HOUSE OF DONUTS,
Kraków, PL.
(540) HOUSE of DONUTS
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, biały, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, niebieski, różowy, żółty, czerwony, zielony
(531) 08.01.10, 08.01.15, 08.01.25, 08.01.07, 26.01.04, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, koktajle mleczne, jogurty, soki warzywne
do gotowania, 30 aromaty kawowe, biszkopty, ciasta, dekoracje ciast,
cukierki, czekolada, napoje czekoladowe z mlekiem, musy czekoladowe, dekoracje czekoladowe do ciast, kakao, batony zbożowe, napoje mleczne, napoje kakaowe, kawa, herbata, napoje kawowe, lody,
ciastka, puddingi, 43 kawiarnia, catering.
(111) 301467
(220) 2016 07 14
(210) 459114
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 06
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Fundacja Olimp Life
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 02.09.14, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie aukcji publicznych, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych,
36 organizacja zbiórek, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, organizowanie zbiórek funduszy na cele dobroczynne,
organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej
i poprawianie jakości usług medycznych, tworzenie funduszy oraz
pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie rozwoju, ochrony i profilaktyki zdrowotnej, usługi w zakresie sponsoringu
finansowego, 41 organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów, zjazdów, kongresów, sympozjów,
koncertów, organizowanie kampanii edukacyjnych, społecznych,
szkoleń, konferencji, targów i wystaw edukacyjnych lub kulturalnych,
balów, zawodów sportowych, organizowanie kampanii promujących
ochronę i profilaktykę zdrowotną, zdrowy styl życia oraz zdrową żywność, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, materiałów edukacyjnych i informacyjnych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 44 usługi doradcze w zakresie
dietetyki, zdrowego żywienia, ziołolecznictwa, higienicznego życia,
medycyny naturalnej, porady w zakresie farmakologii.
(111) 301468
(220) 2016 07 18
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 10
(732) HÜBNER ELŻBIETA, Warszawa, PL.
(540) NIERDZEWNI antykorozyjny styl życia

(210) 459220
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(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski
(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna
(wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 301469
(220) 2016 07 27
(210) 459655
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 06
(732) Allstar Business Solutions Limited, Swindon, GB.
(540) AllstarMondo
(510), (511) 9 karty magnetyczne, zwłaszcza karty magnetyczne
do płacenia za paliwo oraz za wydatki związane z podróżowaniem,
karty kodowane oraz karty zawierające informacje do odczytu maszynowego, vouchery elektroniczne, oprogramowanie do organizacji, przeprowadzania, zarządzania oraz nadzoru sprzedaży oraz programów voucherów promocyjnych, programów motywacyjnych,
programów benefitów i dodatkowych świadczeń, programów lojalnościowych, programów promocyjnych oraz usług promocyjnych,
oprogramowanie do zarządzania firmowymi flotami pojazdów,
oprogramowanie do optymalizacji zarządzania satelitarnego flotą
firmową, oprogramowanie do zarządzania flotą, flotą pojazdów oraz
działaniami poza siedzibą firmy, oprogramowanie do monitorowania ruchów floty pojazdów, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, wspomaganie, administrowanie, doradztwo, zarządzanie oraz
konsulting dla biznesu, organizowanie, prowadzenie, zarządzanie
oraz nadzór sprzedaży oraz programów voucherów promocyjnych,
programów motywacyjnych, programów benefitów i dodatkowych
świadczeń, programów lojalnościowych, programów promocyjnych
oraz usług promocyjnych, organizowanie, planowanie oraz prowadzenie wystaw lub targów dla celów biznesowych, marketingowych
oraz promocyjnych, informacja dla przedsiębiorstw, audyty przedsiębiorstw, usługi badań jakościowych rynku oraz działalności gospodarczej, usługi badań w dziedzinie działalności gospodarczej,
analizowanie i przetwarzanie danych związanych z działalnością
gospodarczą, dystrybucja oraz rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi informacji, doradztwa oraz konsultingu
odnoszące się do wszystkich wyżej wymienionych usług, przygotowywanie raportów biznesowych dla sektora transportowego oraz
samochodowego, usługi fakturowania oraz przetwarzania danych
dla sektora transportowego oraz samochodowego, zarządzanie
przedsiębiorstwem, inwentaryzacja oraz prowadzenie rachunkowości dla sektora transportowego oraz samochodowego, informacja
handlowa związana z geolokacją flot pojazdów oraz flot firmowych,
subskrypcje profesjonalnych aplikacji do zarządzania i lokalizowania flot pojazdów oraz flot firmowych, zbieranie, przetwarzanie oraz
analiza danych w pliku centralnym, zakładanie baz danych zawierających informacje dotyczące pozycji geograficznej oraz o ruchach
flot pojazdów oraz flot firmowych, zarządzanie flotami pojazdów
oraz flotami firmowymi, doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania flotami pojazdów i flotami firmowymi, 36 usługi finansowe,
usługi bankowe i kredytowe, dostarczanie usług kart kredytowych,
kart debetowych, kart obciążeniowych oraz kart z przedpłaconą
wartością, zwłaszcza do celów płatności za paliwo oraz za wydatki
związane z podróżowaniem, usługi płatności zdalnych, usługi portfela elektronicznego, usługi elektronicznego przelewu funduszy
oraz walut, usługi elektronicznych płatności, usługi przedpłaconych
kart telefonicznych, usługi wypłaty gotówki, usługi autoryzowania
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i rozliczania transakcji, wydawanie kart magnetycznych i /lub czipowych z funkcjami obciążeniowymi i płatniczymi, przetwarzanie
transakcji finansowych przy użyciu kart magnetycznych i / lub czipowych, analiza finansowa dla celów porównania zaplanowanych
oraz faktycznych danych, dla celów monitorowania oraz kontroli
kosztów, wykonywanie płatności, włącznie z podatkami za pojazdy,
opłatami parkingowymi, opłatami za wynajem samochodów lub
za abonament za radio samochodowe, dla osób trzecich, pobieranie oraz dokonywanie opłat drogowych, płatności kartą kredytową
za wydatki firmowe, usługi ubezpieczeniowe, działalność finansowa, bankowość, usługi w zakresie nieruchomości (dla osób trzecich),
dostarczanie usług debetowych i kredytowych za pomocą radiowych urządzeń identyfikujących (transponderów), usługi ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji czeków, usługi wydawania oraz
wykupu w zakresie czeków podróżnych oraz voucherów podróżnych, usługi finansowe do wsparcia usług sprzedaży detalicznej
za pośrednictwem środków komunikacji mobilnej, włącznie z usługami płatności przez urządzenia bezprzewodowe, usługi finansowe
do wsparcia internetowej sprzedaży detalicznej on-line, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu informacji cyfrowych,
usługi opłacania rachunków przez witrynę internetową, bankowość
on-line, usługi finansowe za pośrednictwem telefonu lub za pomocą globalnej sieci komputerowej lub Internetu, dostarczanie usług
płatności kartą w celu zakupu paliw do pojazdów motorowych, produktów naftowych oraz innych towarów i usług związanych z pojazdami, 39 lokalizowanie, śledzenie oraz monitoring flot pojazdów
i flot firmowych, kontrola flot samochodowych oraz flot firmowych
za pomocą elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych i nawigacyjnych, lokalizowanie pojazdów transportowych dla towarów i pasażerów za pomocą mobilnych programów do geolokacji, informacja
o natężeniu ruchu drogowego, dostarczanie informacji odnośnie
ruchów flot pojazdów oraz flot firmowych dla celów racjonalizacji
optymalizacji, doradztwo biznesowe w zakresie lokalizowania pojazdów, organizacja podróży i rezerwacji, dostarczanie informacji
odnośnie ruchu ulicznego oraz parkowania, usługi transportowe,
pakowanie i przechowywanie towarów, organizacja podróży (usługi
dla osób trzecich), usługi detalicznych dostaw paliwa dla właścicieli
flot pojazdów silnikowych, usługi globalnego systemu nawigacyjnego, hurtowa dystrybucja paliw do pojazdów motorowych, smarów oraz produktów naftowych.

(111) 301470
(220) 2016 08 08
(210) 460069
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 24
(732) KONIECZNA MARIOLA MARLLA-MED CENTRUM ZDROWIA
I REHABILITACJI, Czermno, PL.
(540) Marlla-med
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, różowy
(531) 05.03.15, 05.03.13, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania
i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodontyczna, usługi w zakresie medycyny pracy, badania
i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, rehabilitacja zdrowotna.
(111) 301471
(220) 2016 08 11
(210) 460211
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) SOLMIX
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym,
substancje wiążące do przemysłu spożywczego, emulgatory spożywcze, preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory
żywności, 29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów spożywczych,
białko do celów kulinarnych, lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie warzyw do celów spożywczych, ekstrakty roślinne
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na bazie owoców do celów spożywczych, ekstrakty roślinne celów
spożywczych klasyfikowane w klasie 29, 30 aromaty spożywcze
inne niż olejki eteryczne, przyprawy, preparaty do zmiękczania
mięsa do celów gospodarstwa domowego, skrobia do celów spożywczych, zagęstniki spożywcze, ekstrakty roślinne inne niż na bazie warzyw, czy owoców do celów spożywczych klasyfikowane
w klasie 30.

(111) 301472
(220) 2016 08 12
(210) 460270
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KASPRZAK WALDEMAR KASPRZAK WALDEMAR-HANDEL,
Skórzewo, PL.
(540) HERIS
(510), (511) 1 żywice syntetyczne w stanie surowym, wypełniacze
do kauczuku, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, środki chemiczne do użytku w przemyśle kauczukowym, substancje chemiczne
do użytku w produkcji kauczuku syntetycznego, poliuretany, żywice
syntetyczne i nieprzetworzone, żywice epoksydowe, żywice poliestrowe, plastizole PCV, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie,
żywice naturalne, 17 materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły,
materiały izolacyjne, .
(111) 301473
(220) 2016 08 12
(210) 460273
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) KASPRZAK WALDEMAR KASPRZAK WALDEMAR-HANDEL,
Skórzewo, PL.
(540) HERIFLEX
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne 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, kleje
kauczukowe do użytku przemysłowego, wypełniacze do kauczuku,
wzmacniacze chemiczne do kauczuku, środki chemiczne do użytku w przemyśle kauczukowym, substancje chemiczne do użytku
w produkcji kauczuku syntetycznego, spoiwa na bazie kauczuku
[substancje klejące], inne niż do użytku domowego lub do artykułów
papierniczych, poliuretany, żywice syntetyczne i nieprzetworzone,
żywice epoksydowe, żywice poliestrowe, plastizole PCV, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
17 tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury
elastyczne niemetalowe.
(111) 301474
(220) 2016 08 23
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 06
(732) SYBILSKA AGATA, Warszawa, PL.
(540) OSTOYA centrum matrymonialne
(540)

(210) 460622

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
biały
(531) 02.01.01, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16, 26.01.01, 26.01.14,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 45 usługi matrymonialne, usługi dotrzymywania towarzystwa.
(111) 301475
(220) 2016 10 10
(210) 460681
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) AMR GROUP ROBERT MIZIA SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) ecoLINEX green side of the power
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony, pomarańczowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo z biomasy, 6 zbiorniki metalowe, 11 palniki,
21 kotły.
(111) 301476
(220) 2016 08 29
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 24
(732) CZERNECKI JAKUB HURTECO, Nowy Sącz, PL.
(540) 1step2be...
(540)

(210) 460865

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08, 29.01.06
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 usługi zaopatrzenia osób
trzecich, zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
usługi prowadzenia odzieżowych sklepów internetowych, 36 usługi
organizowania zbiórek odzieży dla osób trzecich i funduszy na cele
dobroczynne, 39 usługi transportowe dla osób trzecich, 42 usługi
projektowania oprogramowania komputerowego.
(111) 301477
(220) 2016 08 31
(210) 460966
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) Innovate Gmbh, Naumburg, DE.
(540) SENSICLEAN
(510), (511) 3 nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], 21 szmatki do czyszczenia, 24 ściereczki do mycia ciała z materiałów tekstylnych nietkanych [inne niż do celów medycznych].
(111) 301478
(220) 2016 09 08
(210) 461252
(151) 2017 08 08
(441) 2017 03 20
(732) SIEMENS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SimplyLease
(510), (511) 36 administrowanie finansami, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, badanie wypłacalności finansowej,
detaliczne usługi finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, inwestycje finansowe, leasing
finansowy, pożyczki na zakup leasingowy, udostępnianie funduszy
na sprzedaż ratalną i leasing, usługi finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, zapewnienie finansowania dla firm.
(111) 301479
(220) 2016 09 13
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) BOJARSKI KRZYSZTOF, Toruń, PL.
(540) EKOgroszek ‚’GWAREK’’
(540)

(210) 461414

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05,
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27.05.17, 27.05.24, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa stale, węgiel: kamienny, brunatny, drzewny,
mieszanki węgla, mieszaniny węgla z biokomponentami, mieszaniny węgla z biomasą, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów,
peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, brykiety: węgla
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykiety
paliwowe, drewno opalowe, pochodne węgla, mazut, koks, pył węglowy, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, bezpośrednia oraz za pośrednictwem Internetu, wysyłkowa i katalogowa towarów branży
paliwowej: paliwa stale, węgiel: kamienny, brunatny, drzewny, mieszanki węgla, mieszaniny węgla z biokomponentami, mieszaniny
węgla z biomasą, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów,
peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu brykiety paliwowe, drewno opałowe, pochodne węgla, mazut, koks, pyl węglowy, organizowanie sieci sprzedaży w zakresie ww. towarów branży
paliwowej, promocja sprzedaży, w tym przez Internet i inne media
w zakresie ww. towarów branży paliwowej, dystrybucja materiałów
reklamowych dotyczących ww. towarów branży paliwowej, 39 transport samochodowy, wynajem samochodów, usługi w zakresie składowania, pakowania i magazynowania towarów branży paliwowej:
paliwa stałe, węgiel: kamienny, brunatny, drzewny, mieszanki węgla,
mieszaniny węgla z biokomponentami, mieszaniny węgla z biomasą, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek,
brykiety materiałów palnych, brykiety: węgla kamiennego, węgla
brunatnego, węgla drzewnego torfu, brykiety paliwowe, drewno
opałowe, pochodne węgla, mazut, koks, pył węglowy, w tym prowadzenie składów węgla, dostarczanie towarów na podstawie zamówień pisemnych i składanych drogą elektroniczną w zakresie ww. towarów branży paliwowej, usługi dystrybucji i transportu w zakresie
ww. towarów branży paliwowej.
(111) 301480
(220) 2016 09 14
(210) 461442
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) P.G.D. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PIJ SCHŁODZONY! POWER MOON ENERGY DRINK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, szary
(531) 01.07.01, 01.15.05, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, napoje izotoniczne, 35 usługi prowadzenia sprzedaży towarów takich
jak: napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, napoje izotoniczne.
(111) 301481
(220) 2016 09 19
(210) 461697
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, PL.
(540) Akademia Dostępne Finanse
(510), (511) 35 badania rynku, reklama billboardowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotki, prospekty, druki, próbki, uaktualnianie materiałów reklamowych, badania marketingowe, badania rynku, wynajmowanie nośników reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, agencje public relations, analizy rynku, badania
opinii publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, reklamy
korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, marketing, te-
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lemarketing, 36 ubezpieczenia, operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe, usługi finansowe, zarządzanie finansami,
maklerstwo ubezpieczeniowe, maklerstwo giełdowe, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, informacje w sprawach ubezpieczenia,
banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet, home banking,
41 organizowanie konkursów poprzez edukację lub rozrywkę, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja poprzez
nauczanie, publikowanie książki, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja o edukacji, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, pokazy jako kształcenie praktyczne,
muzea usługi wystawy, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.

(111) 301482
(220) 2016 09 23
(210) 461889
(151) 2017 08 28
(441) 2017 04 24
(732) WALOSIŃSKA ANNA BRAND DIGITAL GROUP, Warszawa, PL.
(540) DPAG Data Protection Advisory Group nr 1 w ochronie
danych osobowych w Polsce
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 02.09.14, 02.09.17, 14.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 301483
(220) 2016 09 29
(210) 462134
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ŻUBRÓWKA THE ORIGINAL ŻUBRÓWKA THE ORIGINAL
SINGULAR SPIRIT OF SMOOTHNESS 7 TIMES DISTILLED
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna, biżuteria szlachetna, biżuteria fantazyjna, biżuteria damska, biżuteria osobista, naszyjniki. zawieszki, broszki, łańcuszki, bransoletki, pierścionki, biżuteria na zamówienie, biżuteria
ze złotem, 35 usługi sprzedaży detalicznej biżuterii i wyrobów jubilerskich, usługi sprzedaży hurtowej biżuterii i wyrobów jubilerskich.
(111) 301485
(220) 2016 10 11
(210) 462534
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) spray-sen
(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, 10 wyroby medyczne inne niż do celów leczniczych.
(111) 301486
(220) 2016 10 11
(210) 462535
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) spraysen
(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, 10 wyroby medyczne inne niż do celów leczniczych.
(111) 301487
(220) 2016 10 13
(210) 462629
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Jerozolima, IL.
(540) TEVA CARD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia i zapobiegania
chorób sercowo -naczyniowych.
(111) 301488
(220) 2016 10 13
(210) 462631
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Jerozolima, IL.
(540) TEVACARD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia i zapobiegania
chorób sercowo -naczyniowych.

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, żółty, jasnożółty,
biały, zielony, ciemnozielony, czarny, złoty
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.26, 05.11.11, 19.07.01,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 301484
(220) 2016 10 04
(210) 462316
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) OLENDZKA ALEKSANDRA AMBERLIFE, Pruszcz Gdański, PL.
(540) amber life

(111) 301489
(220) 2016 10 17
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) HDS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy, PL.
(540) BEFARD
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.12

(210) 462814
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(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], maszyny
do robót ziemnych, podnośniki [urządzenia i windy], podnośniki pneumatyczne, przenośniki, roboty [maszyny], urządzenia podnośnikowe,
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, wyciągi [dźwigi],
żurawie masztowe, 12 kontenery przechylne, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej, przenośniki naziemne [transportery], stopnie nadwozia do pojazdów, żurawiki
łodziowe, 37 budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi.

(111) 301490
(220) 2016 10 19
(210) 462885
(151) 2017 07 27
(441) 2017 01 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
ROLPOT SPÓŁKA JAWNA KRÓLEWSKI I PANEK, Płock, PL.
(540) Primma
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.07
(510), (511) 30 makarony.
(111) 301491
(220) 2016 10 24
(210) 463054
(151) 2017 07 28
(441) 2017 02 20
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli SIZER
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 26.03.23, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 301492
(220) 2016 10 24
(210) 463055
(151) 2017 07 28
(441) 2017 02 20
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli DRYER
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 26.03.23, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego.
(111) 301493
(220) 2016 10 24
(210) 463066
(151) 2017 07 28
(441) 2017 02 20
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski, PL.
(540) samogon PUSZCZA BIAŁOWIESKA WYRÓB MANUFAKTUROWY
(540)

521

(111) 301494
(220) 2016 10 26
(210) 463192
(151) 2017 08 02
(441) 2017 01 16
(732) KLUB MIŁOŚNIKÓW ZEGARÓW I ZEGARKÓW, Warszawa, PL.
(540) K
(540)

Kolor znaku: brązowy, szary, biały
(531) 17.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja handlowa o zegarkach, zegarach, markach zegarkowych,
41 organizacja i prowadzenie kursów, konferencji, konkursów sympozjów, wystaw, szkoleń dotyczących zegarów, zegarków-ich historii i teraźniejszości, organizacja spotkań kultowych w celach
edukacyjnych.
(111) 301495
(220) 2016 10 27
(210) 463223
(151) 2017 08 02
(441) 2017 01 16
(732) UZDROWISKO RABKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rabka-Zdrój, PL.
(540) Uzdrowisko Rabka
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, biały
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki do celów kosmetycznych, kremy
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, odżywki
do włosów, kosmetyki, preparaty wzmacniające i pielęgnujące włosy i skórę, preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny, żele i emulsje
do kąpieli, płyny, mydła, mydła dezynfekujące, mydła toaletowe, pasty na bazie mydeł, mydła płynne, emulsje do celów kosmetycznych
i dezynfekcyjnych na bazie mydeł, mgiełki na bazie wód termalnych,
mineralnych, solanek stosowane jako kosmetyki do włosów, twarzy
i ciała, 5 produkty farmaceutyczne, maseczki wspomagające leczenie skóry, kremy wspomagające leczenie skóry, kosmetyki wspomagające leczenie skóry, żele i emulsje do kąpieli wspomagające leczenie, mydła lecznicze, emulsje do celów leczniczych na bazie mydeł,
sole do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych do celów
leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, ług leczniczy, szlam leczniczy.
(111) 301496
(220) 2016 10 27
(210) 463230
(151) 2017 07 31
(441) 2017 01 02
(732) SUNRISE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) SEOCLOUD
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, optymalizacja stron internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.

(531) 05.01.05, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 301497
(220) 2016 10 27
(151) 2017 07 31
(441) 2017 01 02
(732) MUNIO DOROTA, Warszawa, PL.
(540) 10 tenLeasing

(210) 463236
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 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 za pośrednictwem sieci komputerowej, 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, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje
informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów,
analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 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 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, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi biura pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
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opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, przygotowywanie listy płac, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 36 leasing, leasing finansowy, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje finansowe,
transakcje finansowe, zarządzanie finansami, informacja finansowa,
usługi finansowe, finansowe izby rozrachunkowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, informacje bankowe, bankowość on-line, operacje bankowe, obsługa kart
debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych, transfer elektroniczny kapitału, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, doradztwo podczas kontroli podatkowej
i skarbowej, przegląd podatkowy, usługi banków oszczędnościowych, usługi funduszy zapomogowych, usługi zabezpieczające fundusze, usługi w zakresie doradztwa, koordynacji i nadzoru w sprawach finansowych, usługi w zakresie finansów korporacyjnych w tym
pomoc przy wielopłaszczyznowej analizie przedsiębiorstwa pod
względem kondycji handlowej, finansowej, prawnej, podatkowej
(due dilligence), usługi audytorskie, doradztwo finansowe dotyczące
podatków, doradztwo w dziedzinie oceny i zarządzania ryzykiem finansowym, operacje rozrachunkowości finansowej, sponsorowanie
finansowe, wycena finansowa dla ubezpieczeń, wycena finansowa
dla bankowości, wycena finansowa dla nieruchomości, sporządzanie
sprawozdań finansowych, ekspertyzy do celów podatkowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, biura informacji kredytowej, agencje
badające zdolność kredytową, usługi związane z niewypłacalnością,
doradztwo w zakresie długów, pożyczanie pod zastaw, finansowanie
pożyczek, pożyczki ratalne, faktoring, pośrednictwo giełdowe, maklerstwo, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, notowania giełdowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, zarządzanie transakcjami i wycena transakcji, usługi powiernicze, emisja bonów
wartościowych, usługi doradcze w zakresie emerytur, usługi aktuarialne, usługi gwarancyjne, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, organizacja zbiórek,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty
członkowskiej, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, usługi gwarantowania ubezpieczeń
morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi finansowe likwidacji przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, wymiany
walutowe, operacje walutowe, weryfikacja czeków, administrowanie
nieruchomościami, administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni
handlowych, wynajmowanie nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, dzierżawa gospodarstw
rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ściąganie czynszy, wycena kosztów naprawy, organizowanie finansowania projektów budowlanych, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, usługi depozytów sejfowych,
wycena antyków, wycena biżuterii, wycena znaczków, wycena dzieł
sztuki, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja
na wyższych uczelniach, 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, redagowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe. usługi reporterskie, 42 realizowanie projektów jako usłu-
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gi 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 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, odzyskiwanie danych komputerowych, prace
badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
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opracowywanie projektów technicznych, usługi graficzne, 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 on-line, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne].

(111) 301498
(220) 2016 10 28
(151) 2017 08 01
(441) 2017 01 16
(732) SYGDZIAK LUIZA, Borzyszewo, PL.
(540) Lumax
(540)

(210) 463279

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 02.03.30, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 działalność agencji importowo -eksportowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej i przez Internet samochodów nowych i używanych oraz części samochodowych, 37 usługi związane z naprawą,
przeróbką oraz obsługą pojazdów samochodowych, usługi blacharskie i lakiernicze w zakresie pojazdów samochodowych, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, czyszczenie i mycie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, usługi stacji obsługi samochodów,
wymiana i wyważanie kół samochodowych, 39 usługi transportowe,
pakowanie i składowanie towarów, holowanie pojazdów mechanicznych, usługi kurierskie, usługi wypożyczania samochodów, rezerwacja i obsługa usług wynajmu pojazdów za pośrednictwem telefonu
lub przez Internet, wynajmowanie pojazdów osobowych, pojazdów
stosowanych w handlu i w przemyśle, wynajmowanie samochodów,
ciężarówek, samochodów dostawczych, furgonetek, autokarów, busów, przyczep mieszkalnych, wynajmowanie wyposażenia pojazdów
i urządzeń stosowanych w pojazdach, wynajmowanie akcesoriów
do pojazdów, leasing samochodów, leasing pojazdów.
(111) 301499
(220) 2016 11 03
(210) 463506
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) AVENT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HERBAVET
(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, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
nawilżone chusteczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, chusteczki nasączone preparatami oraz płynami kosmetycznymi, chusteczki do twarzy nasączone kosmetykami, nasączone
chusteczki do użytku kosmetycznego, chusteczki nawilżane do celów
higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny
intymnej dla kobiet, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne
dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
medyczne preparaty do odchudzania, wszystkie wyżej wymienione
towary nie są przeznaczone dla zwierząt, 30 herbata, herbaty ziołowe
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do celów innych niż leczniczych, herbaty ziołowe[napary], 35 prowadzenie sklepu, hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży w ramach
sklepu internetowego towarów takich jak: zioła lecznicze, leki ziołowe, herbata, herbata z ziół do celów medycznych, herbata lecznicza,
preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty i wyciągi z ziół
do celów medycznych, herbata ziołowa do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, kawa, olejki zapachowe, olejki eteryczne, olejki lecznicze,
olejki nielecznicze, olejki do celów kosmetycznych, syropy, wyroby
cukiernicze, słodycze, lizak, drażetki, galaretka, kakao, kaszka, musy
owocowe, przeciery owocowe i warzywne, oleje jadalne, oleje spożywcze, kosmetyki, kosmetyki ekologiczne, mydła, dezodoranty, żel
pod prysznic i do kąpieli, kremy do ciała, pasty do zębów, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, środki kosmetyczne zawierające suplementy
ziołowe, opatrunki, woda utleniona do celów kosmetycznych, maści
kosmetyczne, wyroby medyczne do celów leczniczych, szampony,
odżywki do włosów, perfumy, pomadki do ust, farby do włosów,
produkty pszczele, miód, soki, owocowe nektary, nalewki do celów
medycznych, książki, płyny do mycia naczyń, budynie, kisiele, desery,
cukierki, pasty owocowe i warzywne, przetwory spożywcze na bazie
ziaren, przetwory owocowe, makarony, mąka spożywcza, napoje bezalkoholowe, otręby pszenne, otręby zbożowe, płatki zbożowe, suszone owoce, bakalie, przyprawy, ryż, kasze, zboża, sosy, wody pitne.

do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki przeciwko pasożytom, 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, preparaty do dezynfekcji.

(111) 301500
(220) 2016 11 04
(210) 463563
(151) 2017 08 02
(441) 2017 01 16
(732) SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD, Shanghai, CN.
(540)
(540)

(111) 301505
(220) 2016 11 08
(210) 463689
(151) 2017 08 18
(441) 2017 04 24
(732) Arfinsa Argentina Financiera S.A., Buenos Aires, AR.
(540) BEMBERG
(510), (511) 33 wina, wina musujące.

(531) 01.01.02, 26.02.01, 26.04.01
(510), (511) 39 pakowanie towarów, przewóz towarów, wynajem
samochodów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, dostarczanie wiadomości, dostawa towarów wysyłkowych, transport, rezerwacja miejsc
na podróż, składowanie towarów.
(111) 301501
(220) 2016 11 07
(210) 463624
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) trizer
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone
proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne, wody mineralne i gazowane.
(111) 301502
(220) 2016 11 08
(210) 463673
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola, PL.
(540) gioco
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, rajstopy,
pończochy, skarpetki.
(111) 301503
(220) 2016 11 08
(210) 463678
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 18
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) motyl
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji
włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła
w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry
kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, 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 zwierzeta, preparaty

(111) 301504
(220) 2016 11 08
(151) 2017 08 18
(441) 2017 04 24
(732) KALETA MIROSŁAW, Radom, PL.
(540) Atos
(540)

(210) 463688

Kolor znaku: zielony, biały, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.16, 05.07.11, 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(111) 301506
(220) 2016 11 08
(210) 463690
(151) 2017 08 18
(441) 2017 04 24
(732) Arfinsa Argentina Financiera S.A., Buenos Aires, AR.
(540) BEMBERG ESTATE WINES
(510), (511) 33 wina, wina musujące.
(111) 301507
(220) 2016 11 09
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) KIEŁTYKA TOMASZ GTK, Gliwice, PL.
(540) CH24.PL
(540)

(210) 463723

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 17.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi systematyzacji, pozyskiwania i aktualizowania
danych dotyczących tematyki zegarków, badania rynku, zarządzanie zbiorami informatycznymi dot. zegarków, 41 usługi polegające
na publikowaniu tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne online książek i periodyków, tłumaczenia książek oraz tekstów
specjalistycznych, 42 usługi udostępniania baz danych dotyczących
tematyki zegarków.
(111) 301508
(220) 2016 11 10
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 13
(732) WOLNIAK MAREK, Kalisz, PL.
(540) REVITALEN animals
(540)

(210) 463742

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, niebieski
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 oleje jadalne, oleje jadalne dla zwierząt.
(111) 301509
(151) 2017 08 02

(220) 2016 11 10
(441) 2017 02 06

(210) 463751
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(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) force care +
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
ciała, rąk i włosów.
(111) 301510
(220) 2016 11 14
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) FPM SPÓŁKA AKCYJNA, Mikołów, PL.
(540) M FPM
(540)

(210) 463879

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, łańcuchy metalowe, pierścienie metalowe, 7 maszyny dla górnictwa, maszyny dla kopalnictwa,
maszyny dla budownictwa, kotły parowe (części maszyn), kotły
wodne (części maszyn), młyny, wały, 11 piece przemysłowe, paleniska do pieców przemysłowych, palniki piecowe, ruszty do pieców,
wytwornice pary, instalacje odprowadzania żużlu z kotłów energetycznych, instalacje odprowadzania żużlu z kotłów cieplnych, suszarnie przemysłowe, 37 montaż instalacji przemysłowych, 40 obróbka
metali, nakładanie powłok na metale, 42 doradztwo technologiczne
w zakresie instalacji energetycznych.
(111) 301511
(220) 2016 11 15
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) MAX & PAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Medyka, PL.
(540) DiBlume
(540)

(210) 463933

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku
domowego [pranie], barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], dodatki do prania, detergenty
piorące do użytku w gospodarstwie domowym, enzymatyczne środki piorące, dodatki do prania do zmiękczania wody, mydła do prania,
płyny do prania, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia
do użytku domowego, preparaty do pielęgnacji tkanin, chusteczki
antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, detergenty piorące
do użytku profesjonalnego, detergenty do muszli klozetowych, detergenty do użytku domowego, detergenty do samochodów, detergenty
do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywania
naczyń w zmywarkach, detergenty inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 5 detergenty bakteriobójcze, 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe.
(111) 301512
(220) 2016 11 16
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) E M B A, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou, CZ.
(540) BEZKWAS BK
(540)

opakowania kartonowe, pudełka tekturowe, skoroszyty, składane
pudełka kartonowe, pudełka kartonowe do użytku domowego, kartonowe pudełka do pakowania.

(111) 301513
(220) 2016 11 17
(210) 464016
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 10
(732) LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW, Czersk, PL.
(540) Technologia CA/CA 2 lata gwarancji Lipski AkumaX Classic
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, ciemnozielony, niebieski,
zielony, żółty, jasnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów,
akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatory elektryczne
do pojazdów, amperomierze, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, prostowniki, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, kable rozruchowe do silników.
(111) 301514
(220) 2016 11 17
(210) 464018
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 10
(732) LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW, Czersk, PL.
(540) Technologia CA/CA 3 lata gwarancji Lipski AkumaX Premium
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, ciemnoniebieski, niebieski,
srebrny, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, baterie anodowe, baterie
do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, prostowniki, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, kable rozruchowe do silników, Kable rozruchowe do akumulatorów.
(111) 301515
(220) 2016 11 21
(210) 464150
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ŻUBRÓWKA JAKOŚCI ŻUBRÓWKI ŻUBRÓWKA BISON GRASS
ORYGINALNA WÓDKA SMAKOWA ŻUBRÓWKA Piękny & Bestia
CYDR & ŻUBRÓWKA
(540)

(210) 463952

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10
(510), (511) 16 Tektury i kartony, opakowania i produkty z kartonu
i z tektury, mianowicie pojemniki tekturowe, opakowania tekturowe,
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Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, ciemnozielony, czarny,
granatowy, jasnobrązowy, jasnożółty, jasnozielony, niebieski,
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fioletowy, brązowy, beżowy, szary, złoty, zielony, żółty,
jasnozielony, ciemnoczerwony, ciemnofioletowy, jasnoniebieski,
jasnoróżowy
(531) 02.07.02, 02.07.13, 02.07.18, 02.07.21, 03.07.01, 03.07.16,
03.04.01, 03.04.04, 05.07.13, 05.07.22, 06.19.01, 06.19.05, 06.19.11,
11.03.02, 19.07.01, 25.01.01, 25.01.15, 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 301516
(220) 2016 11 21
(210) 464160
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KOŁTON WOJCIECH, KOŁTON KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWO -USŁUGOWE
KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka, PL.
(540) AIRKOMPAKT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 11 grzejniki i kotły centralnego ogrzewania, piece centralnego ogrzewania opalane paliwem gazowym, piece centralnego
ogrzewania opalane paliwem stałym, kotły i bojlery na ciepłą wodę,
pompy ciepła.
(111) 301517
(220) 2016 11 23
(210) 464263
(151) 2017 08 02
(441) 2017 02 13
(732) BIAŁOWOLSKA-MICHNIACKA ELWIRA ANNA KWIATEK,
Szczecin, PL.
(540) K KWIATEK KWIACIARNIA
(540)

(531) 26.04.01, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych kwiatów
i artykułów flory stycznych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz poprzez katalogi i strony internetowe, 39 dostarczanie kwiatów również zamówionych
korespondencyjnie lub za pośrednictwem telekomunikacji, 42 dekoracje kwiatowe i florystyczne wystaw sklepowych oraz obiektów
użyteczności publicznej.
(111) 301518
(220) 2016 11 24
(210) 464293
(151) 2017 07 31
(441) 2017 02 13
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir, TR.
(540) ETi ZAGa
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, brązowy, czarny
(531) 01.15.07, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbatniki, wyroby czekoladowe, ciasta, krakersy, wafle, ciastka, tarty, desery, lody, lody jadalne.
(111) 301519
(220) 2016 11 24
(210) 464343
(151) 2017 08 02
(441) 2017 02 13
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) MONOLITH TUBĄDZIN
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
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niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe 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 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, 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.

(111) 301520
(220) 2016 11 24
(210) 464344
(151) 2017 07 31
(441) 2017 02 13
(732) TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KUCHNIA OTWARTA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 restauracje, usługi barowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafeterie [ bufety],
kawiarnie, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 301521
(220) 2016 11 25
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) BYLICA DOROTA, Wrocław, PL.
(540) APS Access Pro System
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13

(210) 464390
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(510), (511) 9 kamery bezpieczeństwa, kamery do telewizji przemysłowej, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, kamery z opcją
podglądu wielu klatek, czujniki ruchu, manipulatory kulkowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa (inne niż do pojazdów], alarmy, alarmy akustyczne, alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeństwa
(inne niż do pojazdów], alarmy dźwiękowe (inne niż stosowane w pojazdach], alarmy pożarowe, automatyczne systemy kontroli dostępu,
automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu,
elektroniczne systemy wejściowe, aparatura do odtwarzania obrazu
wideo, cyfrowe nagrywarki wideo.

(111) 301522
(220) 2016 11 24
(210) 464345
(151) 2017 07 31
(441) 2017 02 13
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) MONOLITH TUBĄDZIN
(540)

(531) 27.05.01
(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 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, 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.
(111) 301523
(220) 2016 11 28
(210) 464448
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) RF MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) RF MEBLE
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble biurowe, meble sklepowe, meble drewniane, meble metalowe, meble w kompletach, meble łączone, meble
wystawowe, meble modułowe, meble pojedyncze: stoły, regały,
meblościanki i szafościanki, obudowy, lady, fotele, krzesła pojedyncze i łączone, ławy, kanapy, komody, sofy, ławki, elementy
i osprzęt niemetalowy do mebli, stołki, taborety, szafy, szafki,
zestawy szafek, wieszaki, kontenery z szufladami, kontuary, stanowiska pracy jako meble, lady sprzedażowe, stojaki wielofunkcyjne do ekspozycji towaru (meble), wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane z rurek i profili metalowych, półki ścienne,
ściany działowe jako meble, segmenty wystawiennicze, panele
drewniane do mebli, panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, panele do podziału pomieszczeń (meble), panele wystawowe
w postaci mebli, składane panele do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów
reklamowych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących wszelkiego rodzaju meble i osprzęt meblowy, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, w tym promocja dotycząca
sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, uaktualnianie materiału reklamowego, promocja sprzedaży towarów
i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie,
organizowanie i współudział w targach, wystawach, pokazach
związanych z promocją towarów i usług, 40 produkcja mebli
na zamówienie, produkcja mebli według specyfikacji osób trzecich, profilowanie mebli, montowanie produktów dla osób trzecich, obróbka płyt wiórowych, laminowanych, obróbka metali,
przetwórstwo tworzyw sztucznych dla meblarstwa, stolarstwo
meblowe, obróbka drewna, obróbka skóry, obróbka szkła.
(111) 301524
(220) 2016 11 28
(210) 464450
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) EDUFACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) edufacto
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie zarządzania biznesem
i personelem, usługi rekrutacji personelu, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, opracowywanie prognoz ekonomicznych analiz i korekt biznesowych, usługi na zlecenie firm w zakresie
prac biurowych, archiwizacji dokumentów, obsługi administracyjnej
i księgowej, usługi i doradztwo w zakresie public relations, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, powielanie i fotokopiowanie dokumentów na zlecenie, 36 usługi doradcze
w sprawach finansowych, sporządzanie analiz finansowych, 41 usługi doradcze i informacyjne o kształceniu zawodowym, pozaszkolne
formy kształcenia zawodowego w formie kursów, szkoleń, kształcenie praktyczne-warsztaty i pokazy, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, szkolenia w zakresie public relations,
prowadzenie archiwów bibliotecznych, 42 usługi w zakresie prowadzenia archiwów elektronicznych.
(111) 301525
(220) 2016 11 28
(210) 464457
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Sokół biznesu
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie konkursów mających
na celu promocję działań biznesowych.
(111) 301526
(151) 2017 07 31

(220) 2016 11 28
(441) 2017 01 30

(210) 464459
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne przeznaczone dla pacjentów oraz
pracowników opieki zdrowotnej w dziedzinie cukrzycy, w tym świadczenie takich usług za pośrednictwem Internetu, prasy, telewizji, radia, drukowanych materiałów edukacyjnych w dziedzinie cukrzycy,
usługi edukacyjne, mianowicie organizowanie seminariów, warsztatów, udostępnianie publikacji z dziedziny cukrzycy, 44 udostępnianie strony internetowej obejmującej informacje z dziedziny cukrzycy.

(732) EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 03.07.21
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie konkursów mających
na celu promocję działań biznesowych.
(111) 301527
(220) 2016 11 28
(151) 2017 07 31
(441) 2017 01 30
(732) EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) eduvision Twój kompas w biznesie
(540)

(111) 301528
(220) 2016 11 28
(210) 464462
(151) 2017 08 02
(441) 2017 01 30
(732) EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Nawigator w biznesie
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji pozaszkolnej, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem zainteresowanych
osób.

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.12

(111) 301530
(220) 2016 11 30
(210) 464600
(151) 2017 07 24
(441) 2017 04 03
(732) BORGIEŁ MACIEJ, KOPEĆ MARIUSZ VIANO SPÓŁKA CYWILNA,
Bestwina, PL.
(540) VIANO
(540)

(210) 464460

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary
(531) 17.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(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 facebooku,
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) 301529
(220) 2016 11 30
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) SANOFI, Paryż, FR.
(540) kontrola cukrzycy bez kompromisu
(540)

Nr 2/2018

(210) 464586

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie do oświetlania, baterie solarne, baterie słoneczne, baterie słoneczne do ponownego ładowania, baterie słoneczne
do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego,
elektroniczne urządzenia do odstraszania gryzoni, elektroniczne
urządzenia do odstraszania kun, elektroniczne urządzenia do odstraszania łasic, elektroniczne urządzenia do odstraszania myszy, elektroniczne urządzenia do odstraszania ptaków, elektroniczne urządzenia
do odstraszania szczurów, 11 komponenty do zestawów oświetleniowych, lampy ogrodowe, lampy słoneczne, oświetlenie ogrodowe,
oświetlenie solarne, oświetlenie zewnętrzne, zestawy oświetleniowe,
35 administrowanie sprzedażą, eksport następujących towarów:
baterie do oświetlania, baterie solarne, baterie słoneczne, baterie
słoneczne do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, elektroniczne urządzenia do odstraszania gryzoni, elektroniczne urządzenia do odstraszania kun, elektroniczne urządzenia do odstraszania
łasic, elektroniczne urządzenia do odstraszania myszy, elektroniczne urządzenia do odstraszania ptaków, elektroniczne urządzenia
do odstraszania szczurów, komponenty do zestawów oświetleniowych, lampy ogrodowe, lampy słoneczne, oświetlenie ogrodowe,
oświetlenie solarne, oświetlenie zewnętrzne, zestawy oświetleniowe, reklama, usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów:
baterie do oświetlania, baterie solarne, baterie słoneczne, baterie
słoneczne do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, elektroniczne urządzenia do odstraszania gryzoni, elektroniczne urządzenia do odstraszania kun, elektroniczne urządzenia do odstraszania
łasic, elektroniczne urządzenia do odstraszania myszy, elektroniczne
urządzenia do odstraszania ptaków, elektroniczne urządzenia do odstraszania szczurów, komponenty do zestawów oświetleniowych,
lampy ogrodowe, lampy słoneczne, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie solarne, oświetlenie zewnętrzne, zestawy oświetleniowe, usługi
sprzedaży hurtowej następujących towarów: baterie do oświetlania,
baterie solarne, baterie słoneczne, baterie słoneczne do ponownego
ładowania, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, elektroniczne urządzenia do odstraszania gryzoni, elektroniczne urządzenia do odstraszania kun, elektroniczne urządzenia do odstraszania łasic, elektroniczne urządzenia
do odstraszania myszy, elektroniczne urządzenia do odstraszania ptaków, elektroniczne urządzenia do odstraszania szczurów, komponenty do zestawów oświetleniowych, lampy ogrodowe, lampy słoneczne,
oświetlenie ogrodowe, oświetlenie solarne, oświetlenie zewnętrzne,
zestawy oświetleniowe, zarządzanie sprzedażą.
(111) 301531
(220) 2016 12 01
(210) 464622
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko -Biała, PL.
(540) neorock
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające,
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uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych,
materiały izolacyjne ze styropianu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny
budowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu,
zaprawy budowlane.

(111) 301532
(220) 2016 12 01
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) T-MOBILE USA, Inc., Bellevue, US.
(540) JUMP
(540)

(210) 464645

(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz
sklepów internetowych oferujących bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne, telefony bezprzewodowe i smartfony, komputery
przenośne, tablety, netbooki, laptopy, nadajniki radiowe skonfigurowane jako karta pamięci z łączem USB, sprzęt komputerowy, urządzenia do bezprzewodowych punktów dostępu do światowej sieci
komputerowej (WAP), wzmacniacze sygnału sieci telekomunikacji
bezprzewodowej, modemy bezprzewodowe oraz związane z nimi
akcesoria, kodowane karty inteligentne zawierające oprogramowanie
używane do współdziałania z bezprzewodowymi urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz oprogramowanie do odpowiadania na kontakt
sygnałowy żądający identyfikacji klienta i informacji o koncie karty
pamięci, futerały na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne,
żelowe pokrowce ochronne, wymienne panele przednie, zdejmowane pokrywy tylne, przylepne pokrywy winylowe do bezprzewodowych telefonów i smartfonów, pokrowce ochronne na wyświetlacze,
przewody audio, przewody USB, adaptery i przewody do interfejsów
multimedialnych wysokiej rozdzielczości (HDMI), adaptery do przewodowych i bezprzewodowych mikrofonów i słuchawek nie wymagających obsługi ręcznej, głośniki, słuchawki nauszne, słuchawki douszne,
nakładki na słuchawki douszne, baterie, ładowarki do baterii, ładowarki
samochodowe do baterii, ładowarki sieciowe, zasilacze do bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych, kabury zaciskowe na pasek,
stacje dokujące, uchwyty samochodowe, futerały na telefony komórkowe i smartfony, prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz
sklepów internetowych oferujących karty z góry opłaconych usług
telekomunikacji bezprzewodowej, prowadzenie placówek sprzedaży
detalicznej oraz sklepów internetowych oferujących oprogramowanie
komputerowe do stosowania na bezprzewodowych urządzeniach telekomunikacyjnych, prowadzenie placówek sprzedaży detalicznej oraz
sklepów internetowych oferujących pliki danych z zawartością treści
audio-wizualnych i multimedialnych, w tym zawierającymi nagrania
tekstu mówionego, muzykę, teledyski, dzwonki, filmy, widowiska, programy telewizyjne, grafikę, obrazy, fotografie, oraz tapety.
(111) 301533
(220) 2016 12 02
(210) 464655
(151) 2017 08 18
(441) 2017 04 24
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) ODME Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy
(531) 01.15.03, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02,
29.01.04
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji lub kształcenia
zawodowego -doradztwo zawodowe, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
konkursów mających na celu wartości edukacyjne lub rozrywkowe,
kształcenie praktyczne w postaci pokazów, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowa-
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dzenie konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów
i wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie zawodów
sportowych, planowanie przyjęć, organizowanie sprawdzianów
edukacyjnych, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie organizowania i obsługi obozów wakacyjnych,
edukacja na wyższych uczelniach, poradnictwo zawodowe.

(111) 301534
(220) 2016 12 02
(210) 464664
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) GIL IZABELA, Katowice, PL.
(540) BRT 450
(510), (511) 1 chemiczne płyny odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne środki konserwujące
do użytku w produkcji szerokiej gamy chemikaliów, chemiczne środki
odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne
substancje do użytku w produkcji, ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, dodatki chemiczne, impregnaty do zewnętrznych powierzchni
budynków inne niż farby lub oleje, środki chemiczne do impregnacji
skóry, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszaniny czyszczące
w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych, mieszaniny
klejące do stosowania w produkcji, mieszanki do użytku przemysłowego w usuwaniu kamienia z kotłów, płyny chemiczne do obróbki
metali, płyny do obróbki metali, płyny do obwodów hydraulicznych,
płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do użytku przemysłowego, preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do klejenia, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego, preparaty do odpuszczania metali, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do utwardzania, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych,
produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne
stosowane w przemyśle, przemysłowe detergenty do użytku w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia przemysłowego
podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia
do użytku podczas procesów wytwarzania, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach produkcji, rozpuszczalniki do farb,
rozpuszczalniki do lakierów, rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku
przemysłowego w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, rozpuszczalnikowe
mieszanki do obróbki do stosowania w przemyśle elektronicznym,
rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usuwania tłuszczu podczas
procesów produkcyjnych, składniki chemiczne dla budownictwa, sole
do celów przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu, środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, środki klejące, środki korozyjne, substancje chemiczne do celów przemysłowych,
substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, substancje wiążące do użytku w przemyśle, substancje wiążące
do procesów produkcyjnych.
(111) 301535
(220) 2016 12 02
(210) 464652
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) GRABARCZYK MONIKA, Gdańsk, PL.
(540) KTD Wyposażenie Obiektów Handlowych Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 18.01.19, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi naprawy i montażu mebli sklepowych, biurowych, hotelowych, usługi montażu i naprawy wyposażenia sklepowego, wyposażanie wnętrz sklepowych, hotelowych, biurowych,
instalacja mebli, instalowanie urządzeń biurowych, konserwacja i naprawa mebli, 40 produkcja mebli na zamówienie, usługi stolarskie,
stolarstwo meblowe, profilowanie mebli, 42 projektowanie wnętrz
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komercyjnych, projektowanie dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem.

(111) 301536
(220) 2016 12 02
(210) 464691
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 03
(732) BR KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) KONESER BROWAR REGIONALNY WYSOKA JAKOŚĆ PREMIUM
Nadbużańskie PIWO JASNE BUG -RAJ DLA TURYSTY
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 05.05.16, 06.03.11, 06.03.14, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 301537
(220) 2016 03 23
(151) 2017 08 24
(441) 2017 07 10
(732) IWANOSKA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) FINANSE OD KUCHNI
(540)

(210) 464731

(531) 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
wycena majątku ruchomego, 38 telekomunikacja, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.
(111) 301538
(220) 2016 12 05
(210) 464737
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KARTA MILION WARTA
(510), (511) 9 nadajniki i odbiorniki telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej,
satelitarnej, kablowej, nagrane programy telewizyjne, nagrane audycje radiowe, aplikacje mobilne umożliwiające realizację przekazów
pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje mobilne umożliwiające
realizację internetowych przekazów pieniężnych, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację płatności mobilnych, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe,
karty płatnicze, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie,
karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki
danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie
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do transmisji poufnych informacji, aplikacje komputerowe do pobrania, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki
na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania,
przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki
telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video
Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia
telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, oprogramowania dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci
komunikacyjnych, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie mediów,
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe,
opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i udostępniania próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone
w systemie on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urzą-
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dzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków
i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania
audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane
programy telewizyjne, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym,
w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące
do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym
dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli
do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, systemy dystrybucji
multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji,
a mianowicie mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów
wideo, DVD i płyt wideo highdefinition, telewizory, dekodery, nadajniki i odbiorniki telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej,
telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
36 usługi płatności między użytkownikami telefonów, analizy finansowe, administrowanie finansami, bankowość online, doradztwo
w sprawach finansowych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych
tzw. peer-to-peer (P2P), usługi realizacji internetowych przekazów
pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych, usługi realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi zarządzania finansami, telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi bankowości internetowej, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 38 usługi transmisji strumieniowej,
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej
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w sieciach telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu
i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych,
Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi:
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania
programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej
oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych,
usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu,
danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie,
usługi informacyjne dotyczące filmów i programów telewizyjnych,
udostępnianie programów telewizyjnych i filmów nie do pobrania,
edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie filmów kinowych,
fotografie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i tele-
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wizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów
w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi
komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy,
informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet,
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, udostępnianie
filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz
rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy
i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje
dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych,
wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie
informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie
rozrywki, organizowanie loterii, prowadzenie loterii, organizowanie
gier i konkursów, prowadzenie gier i konkursów, usługi rozrywkowe
w postaci konkursów, usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, instruktaż obsługi urządzeń i przyrządów elektronicznych, 42 wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, prowadzenie portali internetowych
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie
komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, analizy komputerowe,
konwersja danych i programów komputerowych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, przechowywanie danych
elektronicznych.

(111) 301539
(220) 2016 12 05
(210) 464740
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 20
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) grupa tzmo
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne,
kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci,
płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony, olejki
dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, bawełna i wata do celów
higienicznych, wyroby z bawełny i waty dla celów higienicznych,
wyroby z bawełny dla celów higienicznych, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne,
chusteczki do higieny intymnej, wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho -majtki dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe
majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jed-
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norazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne i ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe, gaza
opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata
do celów medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa dla celów medycznych, testy sterylności,
plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych, opakowania
do sterylizacji jednorazowego użytku, pokrowce na nogi pacjenta,
taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, płyny do higieny
intymnej, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski
gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna,
podkłady na łóżko, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, rękawice dla celów
medycznych, kieszenie na płyny, worki na narządy, obłożenia pól
operacyjnych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe, zapinki do bandaży,
prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania,
rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne,
chusteczki tekstylne do nosa, 25 pieluszki z materiałów tekstylnych,
odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, czepki pielęgniarskie, ochraniacze na buty, fartuchy i odzież ochronna,
odzież wielorazowa, śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.

(111) 301540
(220) 2016 12 08
(151) 2017 08 03
(441) 2017 03 27
(732) PEUGEOT S.A., Paryż, FR.
(540) PSA FINANCE
(540)

(210) 464934

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(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) 301541
(220) 2016 04 15
(151) 2017 08 18
(441) 2017 03 20
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) RIVER POINT
(540)

(210) 454933

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny
(531) 01.15.24, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe,
informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, wykonywanie i publikowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, roz-
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powszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, przygotowywanie reklamy prasowej,
przygotowywanie reklamy telewizyjnej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, rynkowych
w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie badań
we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe
i inwestycyjne, 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
w 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) 301542
(220) 2016 12 07
(210) 464833
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BITWA NA GŁOSY
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk
rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, audycje telewizyjne,
audycje radiowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka
internetowa, dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów
i portali internetowych, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży,
programów telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów
i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, usługi
wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego,
organizacja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio
w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostępnianie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, obsługa techniczna i menadżerska
produkcji telewizyjnej i filmowej, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej .
(111) 301543
(220) 2016 12 07
(210) 464835
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) GARBACIAK GRZEGORZ, JEGER TOMASZ SEVENTY SEVEN
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin, PL.
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(540) WYMARZONE AUTO.PL
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo -eksportowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, usługi sprzedaży w detalu i przez Internet samochodów nowych i używanych, części samochodowych, usługi komisu samochodowego, 37 usługi związane
z obsługą i naprawą samochodów i motocykli oraz innych pojazdów
mechanicznych, 39 holowanie pojazdów mechanicznych, magazynowanie, wypożyczanie i wynajmowanie pojazdów mechanicznych,
pośrednictwo transportowe, przewóz ciężarówkami, transport samochodowy, leasing i wynajem środków transportu.
(111) 301544
(220) 2016 12 07
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) CAFE CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Meta seta galareta
(540)

(210) 464869

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 25.07.07, 26.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo w dziedzinie marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, badania rynkowe, badania biznesowe, reklama, usługi marketingowe,
43 usługi: barów szybkiej obsługi (snack-barów), kawiarni, restauracji
samoobsługowych, stołówek, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
kateringowe.
(111) 301545
(220) 2016 12 07
(210) 464871
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Finansiaki
(510), (511) 36 usługi bankowe, 41 nauczanie, rozrywka.
(111) 301546
(220) 2016 12 07
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) CAFE CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Meta seta galareta DISCO
(540)

(210) 464872

Kolor znaku: brązowy, beżowy, biały
(531) 25.07.07, 26.01.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.13.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo w dziedzinie marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, badania rynkowe, badania biznesowe, reklama, usługi marketingowe,

534

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

41 organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez tanecznych,
usługi związane z dyskotekami, koncerty muzyczne, kluby nocne, organizacja przyjęć, organizacja rozrywek tanecznych i muzycznych,
usługi klubów i dyskotek, usługi w zakresie klubów tańca, 43 usługi:
barów szybkiej obsługi (snack-barów), kawiarni, restauracji samoobsługowych, stołówek, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.

(111) 301547
(220) 2016 12 08
(210) 464956
(151) 2017 07 20
(441) 2017 02 27
(732) LUDWICZAK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE JO -L, Olsza, PL.
(540) ,,Jo -L’’
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, żółty, zielony, biały
(531) 01.05.01, 02.01.08, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby i owoce morza, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, przetwory mięsne i drobiowe, 35 prowadzenie sklepów
i hurtowni w zakresie towarów w branży mięsnej, rybnej i drobiowej,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez
Internet towarów w branży mięsnej, rybnej i drobiowej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu produktów w branży mięsnej, rybnej i drobiowej, pośrednictwo handlowe, agencje
informacji handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, agencje eksportowo -importowe, eksport i import mięsa,
39 usługi turystyczne, 40 ubój zwierząt, rozbiór i konfekcjonowanie
mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego, przetwórstwo mięsne,
wędzenie żywności, konserwowanie żywności, zamrażanie (chłodnie) półproduktów mięsnych i wyrobów żywnościowych, przygotowanie wyrobów garmażeryjnych, 41 rekreacja i wypoczynek, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 43 usługi
hotelarskie i gastronomiczne, 44 stadnina koni, hodowla koni.
(111) 301548
(220) 2016 12 12
(210) 465054
(151) 2017 08 03
(441) 2017 02 27
(732) BIEŃ RAFAŁ, Sopot, PL.
(540) SKY DEE JOY
(510), (511) 9 dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe
CD-ROM, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki w serwisach usługi SMS,
kasety wideo, kasety wideo z grami, magnetyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne
nośniki informacji, płyty fonograficzne, taśmy magnetyczne, taśmy
do rejestracji dźwięku, taśmy wideo, 35 usługi agencji reklamowo-promocyjnej, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, dystrybucja druków, prospektów i broszur
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie
hurtowni płyt CD i DVD, taśm wideo i taśm magnetycznych, reklamy
telewizyjne, reklamy radiowe, reklamy kinowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zespołów muzycznych, wystawy handlowe, zarządzanie działalnością artystyczną, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie kultury, 41 usługi agencji artystycznej, usługi artystów
muzyków i wokalistów, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, informacje o imprezach artystycznych, informacja o rozrywce, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem koncertów
estradowych, usługi w zakresie kompozycji i aranżacji muzycznych,
montaż taśm wideo, nagrywanie filmów i muzyki na taśmach audio-wideo, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, opra-
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cowywanie i realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, pisanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, usługi w zakresie rozrywki, usługi impresariów w zakresie
spektakli w dziedzinie kultury i rozrywki, realizacja spektakli, usługi
związane z organizacją występów zespołów wokalno-muzycznych,
usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi studia nagrań, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych,
wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, usługi związane z organizacją wypoczynku, wystawianie przedstawień wokalno-muzycznych.

(111) 301549
(220) 2016 12 12
(210) 465056
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 27
(732) BIURO RACHUNKOWE RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, PL.
(540) Biuro Rachunkowe RK ROMA KAMROWSKA
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo
w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą,
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) 301550
(220) 2016 12 12
(210) 465104
(151) 2017 08 03
(441) 2017 02 27
(732) BASTIAN JACEK ULTRAKREW, Sopot, PL.
(540) Ultrakrew
(510), (511) 41 dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, chronometraż imprez sportowych, organizacja imprez sportowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, organizacja charytatywnych imprez sportowych i kulturalnych, imprezy sportowe.
(111) 301551
(220) 2016 12 14
(210) 465162
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) Beijing Qian Dai Fu Information & Technology Company
Limited, Beijing, CN.
(540) Chinese Visa Application Service Center
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.11.21, 26.13.25, 28.03.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 biznesowe usługi administracyjne, mianowicie zapewnienia całościowych wizowych usług administracyjnych dla misji
dyplomatycznych, ambasad, konsulatów, linii lotniczych, biur podróży, stowarzyszeń, organizacji handlowych i zawodowych, doradztwo
i konsultacje biznesowe dotyczące administracji w zakresie wiz, informacja biznesowa dotycząca zapytań odnośnie administracji w zakresie wiz, 39 organizowanie podróży i usługi biur podróży, w tym
załatwianie wiz podróżnych i dokumentów podróżnych, usługi informacyjne dotyczące organizowania podróży, wiz podróżnych i dokumentów podróżnych, konsultacje w zakresie podróży, 45 wydawanie
wiz podróżnych, doradztwo i konsultacje w tym zakresie.
(111) 301552
(151) 2017 08 21

(220) 2016 12 14
(441) 2017 05 02

(210) 465164
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(732) Beijing Qian Dai Fu Information & Technology Company
Limited, Beijing, CN.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.13.25, 26.11.21, 29.01.12
(510), (511) 35 biznesowe usługi administracyjne, mianowicie zapewnienia całościowych wizowych usług administracyjnych dla misji
dyplomatycznych, ambasad, konsulatów, linii lotniczych, biur podróży, stowarzyszeń, organizacji handlowych i zawodowych, doradztwo
i konsultacje biznesowe dotyczące administracji w zakresie wiz, informacja biznesowa dotycząca zapytań odnośnie administracji w zakresie wiz, 39 organizowanie podróży i usługi biur podróży, w tym
załatwianie wiz podróżnych i dokumentów podróżnych, usługi informacyjne dotyczące organizowania podróży, wiz podróżnych i dokumentów podróżnych, konsultacje w zakresie podróży, 45 wydawanie
wiz podróżnych, doradztwo i konsultacje w tym zakresie.
(111) 301553
(220) 2016 12 14
(210) 465172
(151) 2017 07 28
(441) 2017 02 27
(732) FERLAS KATARZYNA EVOLUTION, Warszawa, PL.
(540) evolution public relations
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama.
(111) 301554
(220) 2016 12 15
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 06
(732) STRZELECKI RADOSŁAW, Warszawa, PL.
(540) Coffee Manzini La Passione per il Caffe!
(540)

(210) 465244

(111) 301555
(220) 2016 12 15
(210) 465246
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril cytrusowa bryza
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(220) 2016 12 15
(441) 2017 03 06

(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril magiczny ogród
(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) 301557
(220) 2016 12 15
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SWOJSKA CHATA
(540)

(210) 465249

Kolor znaku: brązowy
(531) 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, wędliny, ekstrakty mięsne, mięso
gotowe do spożycia, kiełbasy, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, sałatki warzywne, dania gotowe na bazie warzyw, mięsa lub ryb, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, konserwy mięsne i rybne, pasty mięsne,
pasztety, przekąski na bazie mięsa, pasty rybne i z owoców morza,
zupy instant, oleje, tłuszcze jadalne, krokiety, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, przyprawy, dania gotowe na bazie mąki, makaronu lub ryżu,
pierogi, kluski, naleśniki, knedle, sajgonki.
(111) 301558
(220) 2016 12 15
(210) 465251
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max power chlorine
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(111) 301559
(220) 2016 12 15
(210) 465253
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max hygiene&fresh
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

Kolor znaku: czarny, szary, biały, zielony, czerwony, ciemnozłoty
(531) 11.03.04, 25.01.09, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 urządzenia do palenia kawy, elektryczne filtry
do kawy, elektryczne ekspresy do kawy, 21 nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne filtry do kawy, ręczne młynki
do kawy, 30 kawa, napoje na bazie kawy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, preparaty roślinne zastępujące kawę.

(111) 301556
(151) 2017 07 28
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(210) 465248

(111) 301560
(220) 2016 12 15
(210) 465263
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril wonny las
(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) 301561
(220) 2016 12 15
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) M MŁODNIK
(540)

(210) 465266

Kolor znaku: ciemnozielony, ciemnoszary, czarny, jasnozielony,
zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe,
informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, wykonywanie i publikowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy telewizyjnej, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego, uaktualnianie materiałów reklamowych,
organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich
środkach przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 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) 301562
(220) 2016 12 19
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) STOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew, PL.
(540) STOFARM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.11.03, 26.11.09, 14.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszynowe narzędzia wiertnicze, maszyny i młoty
wiertnicze, maszyny do sondowań, podajniki śrubowe, pompy wiertnicze, maszyny do wibroflotacji, świdry wiertnicze, wiertnice.
(111) 301565
(220) 2016 12 19
(210) 465374
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) COMPLEX PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Complex PRO
(510), (511) 6 wyroby hutnicze (stalowe), wyroby ze stali, 12 samochody, 37 usługi remontowo -budowlane.
(111) 301566
(220) 2016 12 19
(210) 465385
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko -Biała, PL.
(540) SANKTUARIUM GÓRA ŚW. ANNY ANNA LIKIER ziołowy
sporządzony według tradycyjnej receptury
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy, zielony, ciemnozielony, żółty
(531) 05.11.01, 05.13.25, 06.01.01, 06.01.02, 07.01.03, 11.01.09,
11.03.25, 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 33 alkohole w tym likiery ziołowe.

(111) 301563
(220) 2016 12 19
(210) 465371
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 06
(732) KRĘGIEL PAWEŁ ROTADRIL, Łódź, PL.
(540) rotadril
(510), (511) 7 maszynowe narzędzia wiertnicze, maszyny i młoty
wiertnicze, maszyny do sondowań, podajniki śrubowe, pompy wiertnicze, maszyny do wibroflotacji, świdry wiertnicze, wiertnice.
(220) 2016 12 19
(441) 2017 04 10

(732) KRĘGIEL PAWEŁ ROTADRIL, Łódź, PL.
(540) ROTADRIL
(540)

(210) 465351

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 03.07.03, 07.03.11, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pozyskiwanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje budowlane, pozyskiwanie terenów pod budowę ferm drobiu, 37 sprzątanie, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie
fabryk, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie szkół, sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie
placów budowy, sprzątanie kurników, 39 załadunek i rozładunek towarów, załadunek drobiu.

(111) 301564
(151) 2017 07 26
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(210) 465373

(111) 301567
(220) 2016 12 19
(210) 465391
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 03
(732) ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PEGAZ POLSKA ENERGIA I GAZ
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 03.03.01, 03.03.03, 03.03.17, 03.03.24, 04.03.05,
27.05.01, 27.05.05, 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, 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
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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 naftową, produkty
ropopochodne i energetyczne dla osób trzecich, akceptacja, przygotowywanie i realizacja zamówień w zakresie dostaw energii, gazu,
paliw, badania tynku, 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, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, 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 rafiową, produktami ropopochodnymi 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-przemysłowych
oraz sieci zasilających do transportu gazu ziemnego, ropy, energii
elektrycznej, prowadzenie eksploracyjnych odwiertów w zakresie poszukiwań źródeł mineralnych, innych surowców, energii i pochodnych
tych materiałów, usuwanie odpadów (czyszczenie), usługi doradcze
w zakresie wyżej wymienionych usług, 39 magazynowanie, transport,
dystrybucja i dostawa energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych
i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
taryf związanych z dystrybucją i dostawą energii elektrycznej, paliw,
w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi transportu, pakowania
i składowania towarów, usługi związane z prowadzeniem działalności
transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, magazynowanie, składowanie i przechowywanie
ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu
paliw, logistyka transportu, usuwanie odpadów (transport), usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 wytwarzanie energii,
wytwarzanie produktów rafinacji, wytwarzanie paliw, przetwarzanie
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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 obróbki materiałowej,
usługi przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi rafinacyjne, usuwanie ścieków z procesów przemysłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 41 organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych, 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.

(111) 301568
(220) 2016 12 19
(151) 2017 08 03
(441) 2017 03 13
(732) LEGIEŃ MICHAŁ, Węgrzce Wielkie, PL.
(540) BROWAR WĘGRZCE WIELKIE
(540)

(210) 465392

(531) 03.01.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 301569
(220) 2016 12 19
(210) 465394
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 03
(732) ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Energia dla firm SIŁA I MOC DLA ROZWOJU
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 14.01.05, 14.01.10, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, smary, paliwa, w tym kopalne i gazowe, silnikowe, lotnicze, gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, energia
elektryczna, słoneczna energia elektryczna, 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 ropopochod-
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nych 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 naftową, 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, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, 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 –
przemysłowych oraz sieci zasilających do transportu gazu ziemnego,
ropy, energii elektrycznej, prowadzenie eksploracyjnych odwiertów
w zakresie poszukiwań źródeł mineralnych, innych surowców, energii i pochodnych tych materiałów, usuwanie odpadów (czyszczenie),
usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 39 magazynowanie, transport, dystrybucja i dostawa energii elektrycznej,
paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej,
produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące taryf związanych z dystrybucją i dostawą energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego,
ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi transportu, pakowania i składowania towarów, usługi związane
z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie transportu
drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych
oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu paliw, logistyka transportu,
usuwanie ścieków z procesów przemysłowych, usługi transportu
i usuwania odpadów, usługi doradcze 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 obróbki materiałowej, usługi przetwórstwa tworzyw
sztucznych, usługi rafinacyjne, usuwanie ścieków z procesów przemysłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług,
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41 organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych,
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.

(111) 301570
(220) 2016 12 19
(151) 2017 08 03
(441) 2017 03 13
(732) Keppel Corporation Limited, Singapur, SG.
(540) Képpel
(540)

(210) 465427

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, pakowanie i magazynowanie towarów,
organizowanie podróży, dostawa energii elektrycznej, usługi zaopatrywania w wodę w tym dostawa wody demineralizowanej, pary
wodnej i wody schłodzonej, przesyłanie i dystrybucja energii dla
odbiorców hurtowych i detalicznych, w tym przesyłanie, dystrybucja
i umożliwianie zakupu stronom trzecim energii elektrycznej, gazu
naturalnego i jego pochodnych, udostępnianie sprzętu do przesyłania i dystrybucji gazu, wszystkie ww. usługi zawarte w kl. 39, usługi
holowników i holowania morskiego, usługi w zakresie podnoszenia
i przenoszenia ciężkich ładunków, usługi wywozu odpadów, zarządzanie obiektami do parkowania pojazdów, informacja, doradztwo
i konsultacje odnoszące się wszystkich wyżej wymienionych usług,
40 obróbka materiałowa, mianowicie oczyszczanie wycieków ropy,
obróbka metalu, obróbka niebezpiecznych odpadów, uzdatnianie
wody, obróbka materiałów odpadowych, obróbka ścieków, obróbka skażonej gleby, obróbka i pokrywanie powierzchni metalowych,
chemiczna obróbka tekstyliów, spalanie odpadków i śmieci, produkcja energii elektrycznej, produkcja, obróbka i przetwarzanie ropy,
produkcja, filtrowanie, oczyszczanie, obróbka, przetwarzanie gazu,
wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie gazu, produkcja,
wytwarzanie i przekształcanie energii, usługi rafinowania, obsługa
sprzętu i obiektów do wytwarzania energii elektrycznej na rzecz
osób trzecich, obróbka strumieniowo -cierna, usługi zarządzania odpadami, zarządzanie usuwaniem odpadów stałych w tym odpadów
niebezpiecznych, włączając usługi sanitarne w związku z odpadami,
usługi spalania odpadów, recykling i usuwanie odpadów na rzecz
przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i miejskich, recykling
śmieci i odpadów, oczyszczanie ścieków przemysłowych, obróbka
ścieków z procesów przemysłowych, regeneracja wody, usuwanie
ścieków z procesów przemysłowych, obróbka osadów, składanie towarów na zamówienie stron trzecich, przekształcanie ropy naftowej,
chemikaliów i innych produktów, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wszystkich wyżej wymienionych, 42 usługi naukowe
i technologiczne oraz związane z nimi badania i projektowanie, analizy i badania przemysłowe, projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi rozwijania i zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi inżynieryjne, studium wykonalności
technicznej, projektowanie inżynieryjne i projektowanie budowlane,
sporządzanie rysunków i raportów inżynieryjnych, rozwijanie procesów przemysłowych, usługi inżynierii środowiskowej i profesjonalne
doradztwo dotyczące środowiska na rzecz rządu i przemysłu w zakresie zarządzania osadami stałymi i niebezpiecznymi, ściekami
i jakością powietrza, badania emisji zanieczyszczeń, środowiskowe
usługi inżynieryjne związane z działaniami naprawczymi odnośnie
miejsc skażonych, wszystkie wyżej wymienione usługi zawarte w kl.
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42, projektowanie zakładów przemysłowych, badania przemysłowe, badania przemysłowe obiektów technicznych, przekazywanie
do eksploatacji i kontrola fabryk, maszyn i urządzeń, audyt energii
elektrycznej, gazu i wody, kontrola (nadzór) budynków, fabryk i maszyn, specjalistyczne usługi kontroli energii, elektryczności, gazu i jakości wody, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych, badania i doradztwo związane z ochroną środowiska.

(111) 301571
(220) 2016 12 20
(210) 465449
(151) 2017 08 02
(441) 2017 03 13
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HASCO w pigułce
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, gazety, komiksy, publikacje
drukowane, 35 obróbka tekstów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi przeglądu prasy,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów, publikowanie on-line elektronicznych czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych.
(111) 301572
(220) 2016 12 20
(210) 465455
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 06
(732) SZEWCZYK KRZYSZTOF P.P.H.U. LEŻAKOWO, Stary
Cykarzew, PL.
(540) LEŻAKOWO
(510), (511) 20 meble ogrodowe, leżaki, leżaki do opalania, krzesła
składane, stołki składane, parawany jako meble, wyroby stolarskie,
stoiska wystawowe i oznakowanie, reklamowe tablice wystawowe,
szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, meble reklamowe, 22 hamaki, parawany jako osłony przed wiatrem, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, rozpowszechnianie reklam, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 301573
(220) 2016 12 21
(210) 465476
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) KIJUĆ RADOSŁAW DOMINIK, Kalisz, PL.
(540) 4 -BIKER
(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,
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w szczególności opon do motocykli, odzieży w szczególności odzieży
motocyklowej, smarów, past, olejów i środków do czyszczenia i konserwowania motocykli, kasków motocyklowych, toreb i kutrów 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) 301574
(220) 2016 12 21
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) DOMINIK LESZEK MIX EXPERT, Rumia, PL.
(540) Dr. GF GLUTEN FREE PRODUCTS Since 1985
(540)

(210) 465483

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 chleb biały soft gluten free -mieszanka do chleba,
chleb gryczany gluten free -mieszanka do chleba, naleśniki „na słodko” gluten free -mieszanka do naleśników, naleśniki wytrawne gluten
free-mieszanka do naleśników, ciasto na gofry gluten free -mieszanka
do ciasta, babka waniliowa gluten free-mieszanka do ciasta, ciasto
kruche gluten free -mieszanka do ciasta, babka jogurtowa, ciasta
jogurtowe 2 w 1, gluten free -mieszanka do ciasta, ciasto na pierogi
i makaron gluten free -mieszanka do ciasta, biszkopt gluten free-mieszanka do ciasta, piernik gluten free-mieszanka do ciasta, uniwersalna mieszanka do wypieku gluten free -mieszanka do ciasta.
(111) 301575
(220) 2016 12 21
(210) 465492
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) LUBOMSKA MIROSŁAWA SENIORPOL24 CARE, Toruń, PL.
(540) SeniorPol
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 opieka pielęgniarska, medyczna,
opieka zdrowotna.
(111) 301576
(220) 2016 12 21
(210) 465496
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) IRENA HOLDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław, PL.
(540) IRENA SINCE 1924 MADE IN POLAND
(540)

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 01.01.04, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12

540
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(510), (511) 21 wyroby szklane wykonane ze szkła sodowego lub
kryształowego, szklany odpad poprodukcyjny, szklane półfabrykaty, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
wyrobów szklanych, półfabrykatów szklanych i szklanego odpadu
poprodukcyjnego, wyrobów porcelanowych i ceramicznych, sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, mebli, dywanów i sprzętu
oświetleniowego, materiałów budowlanych, drewna, farb, wyposażenia sanitarnego, środków czyszczących i drobnych wyrobów
metalowych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w systemie sprzedaży bezpośredniej w sklepie i /lub w hurtowni,
sprzedaż powyższych towarów, zamawianych drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną, na podstawie oferty handlowej zamieszczonej na stronie internetowej i/lub w katalogu oferowanych towarów,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność konsultingowa i marketingowa, organizowanie spotkań handlowych oraz udział w targach i wystawach dla celów
handlowych lub reklamowych wymienionych towarów klasy 21.

(111) 301577
(220) 2016 12 21
(210) 465501
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) OPTIDENT M. FOUBERT, D. STÓJ SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław, PL.
(540) OPTIDENT
(510), (511) 35 sprzedaż produktów, urządzeń i materiałów stomatologicznych, 37 serwis urządzeń stomatologicznych i urządzeń towarzyszących, 41 szkolenia z obsługi urządzeń stomatologicznych.
(111) 301578
(220) 2016 12 21
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) ALDIK NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) aldik MAMY TO!
(540)

(210) 465505

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, opracowywanie i wdrażanie planów zachęt i planów
lojalnościowych dla klientów, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, informacja handlowa i doradztwo dla konsumentów-usługi informacji handlowej,
usługi agencji importowo -eksportowych, zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w dziedzinie żywności i napojów, sprzedaż hurtowa i detaliczna chemikaliów, materiałów klejących, farb, pokostów, lakierów, preparatów
przeciwrdzewnych, bejc, sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów
wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, preparatów czyszczących, nabłyszczających, szorujących i ściernych, sprzedaż hurtowa i detaliczna mydła, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, preparatów do czyszczenia zębów,
sprzedaż hurtowa i detaliczna olejów i tłuszczów przemysłowych,
smarów, środków oświetleniowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
suplementów diety, preparatów sanitarnych, substancji dietetycznych, żywności dla dzieci, sprzedaż hurtowa i detaliczna środków
dezynfekcyjnych, preparatów do zwalczania robactwa, sprzedaż
hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, kabli i przewodów
drutowych, drobnych wyrobów żelaznych, pojedynczych drobnych
wyrobów żelaznych, sejfów, narzędzi i przyrządów ręcznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń i przyrządów fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, kontrolnych (nadzorujących), do ratowania życia i do celów dydaktycznych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń i przyrządów elektrycznych
i elektronicznych, dysków z nagraniami, sprzętu do przetwarzania
danych, komputerów, aparatów do gaszenia ognia, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów ortopedycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń oświetleniowych, grzewczych, do wytwarzania
pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, do zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
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rowerów, części i oprzyrządowania do pojazdów, sprzedaż hurtowa
i detaliczna biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, instrumentów muzycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
toreb do pakowania, druków, książek, serwetek i obrusów z papieru, chusteczek do nosa z papieru, papieru toaletowego, materiałów
drukowanych, materiałów piśmiennych, materiałów dla artystów,
artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów do pakowania, materiałów budowlanych, rur, toreb podróżnych ze skóry, kufrów, pasków,
portfeli, torebek damskich, aktówek, toreb, plecaków, kuferków
na kosmetyki, parasoli, artykułów sportowych, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzedaż hurtowa i detaliczna przyborów stosowanych w gospodarstwie domowym i w kuchni, grilli, pojemników,
grzebieni i gąbek, szczotek i pędzli, sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów do czyszczenia, szkła, porcelany i wyrobów fajansowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna lin, sznurów, sieci, namiotów, markiz,
plandek, worków i toreb, sprzedaż hurtowa i detaliczna, przędzy,
tekstyliów i wyrobów tekstylnych, narzut na łóżka, obrusów, odzieży,
obuwia, nakryć głowy, artykułów do szycia, akcesoriów i materiałów
do szycia, sprzedaż hurtowa i detaliczna dywanów, wykładzin podłogowych i ściennych, gier i artykułów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna dekoracji choinkowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna przyborów ogrodniczych,
produktów i nasion rolniczych, ogrodniczych i leśnych, świeżych
owoców i warzyw, nasion, roślin, karmy dla zwierząt, słodu, sprzedaż hurtowa i detaliczna tytoniu, artykułów dla palaczy, artykułów
na przyjęcia i uroczystości, artykuł dekoracyjnych, świec, kostiumów
karnawałowych, masek, sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego.

(111) 301579
(220) 2016 12 22
(210) 465525
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) EKO -VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) GREYHOUND
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 301580
(220) 2016 12 22
(210) 465529
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) Polski Holding Inwestycyjny S.A.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 07.01.01, 07.01.24, 07.01.25, 07.05.02, 07.05.05, 07.05.10,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, 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, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
ekonomiczne prognozy, informacja o działalności gospodarczej,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, statystyczne zestawienia, 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 w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
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związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczki
[finansowanie], transakcje finansowe, usługi finansowania, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 budowa i naprawa magazynów, budownictwo, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, murarstwo, rozbiórka budynków, tynkowanie,
usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego.

(111) 301581
(220) 2004 05 01 K
(210) 464815
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, GB.
(540) BAKER TILLY
(540)

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi biznesowe biegłych księgowych, doradztwo
związane z zarządzaniem, rachunkowość, księgowość i audyt: sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządzanie rachunkami firm,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, przygotowywanie i prowadzenie rachunkowości skomputeryzowanej, zarządzanie rachunkowością, sporządzanie wyciągów
z konta, dostarczanie informacji dotyczących kont [rachunkowość],
dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, usługi rachunkowości w zakresie czesnego oraz rozliczania czesnego,
gromadzenie oraz dostarczanie informacji handlowych i informacji
o działalności gospodarczej oraz doradztwo w tym zakresie, doradztwo podatkowe i ustalanie wysokości podatku [rachunkowość],
przygotowywanie zeznań podatkowych, doradztwo, planowanie
i usługi konsultacyjne w zakresie podatków [rachunkowość], usługi
księgowe, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi dotyczące badania i informacji w zakresie księgowości, profesjonalne usługi doradcze w dziedzinie audytu, księgowości, podatku VAT, opodatkowania osób fizycznych i prawnych
oraz finansów przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji [rachunkowość],
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie raportów dotyczących wszystkich wymienionych
wyżej usług [rachunkowość], usługi sekretarskie, świadczenie usług
sekretarskich podczas tworzenia firmy, usługi doradcze w zakresie
tworzenia listy płac, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm,
przetwarzanie danych z listy płac, rekrutacja personelu, usługi z zakresu rekrutacji personelu i zasobów ludzkich, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, rekrutacja dyrektorów
dla spółek powierniczych (firm maklerskich), rekrutacja dyrektorów
nie pełniących funkcji wykonawczych, profesjonalne usługi doradcze w zakresie audytu, podatków, restrukturyzacji przedsiębiorstw
oraz spraw księgowych, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządu przymusowego i zarządu komisarycznego [rachunkowość],
36 usługi niezależnych doradców finansowych, usługi finansowe,
usługi w zakresie finansowego planowania, zarządzania, doradztwa
i administrowania, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo handlowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobistych i ubezpieczeń dla
firm, analizy finansowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji i planowania w ich zakresie, usługi w zakresie emerytur, usługi doradcze
dotyczące emerytur i planowania w ich zakresie, usługi doradcze
dotyczące podatków i planowania w ich zakresie, usługi aktuarialne, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w sprawach ubezpieczeniowych,
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udzielanie informacji ubezpieczeniowych i finansowych, doradztwo
w zakresie zarządzania ubezpieczeniami, usługi związane z upadłością, usługi finansowe związane z upadłością osób fizycznych i przedsiębiorstw, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym,
usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie aktywami, tworzenie funduszy inwestycyjnych
wzajemnych, zarządzanie inwestycjami i tworzenie strategii inwestycyjnych, usługi doradcze dotyczące inwestycji, inwestycje finansowe,
zarządzanie funduszami, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych
zamkniętych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych,
finansowanie pożyczek, usługi w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi związane z mieszkaniowymi i komercyjnymi kredytami hipotecznymi, świadczenie usług doradczych dotyczących emerytur, inwestycji, ubezpieczeń, ubezpieczeń na życie, harmonogramów opłat
czesnego i kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie podatku
od spadków, gromadzenie i dostarczanie finansowych informacji
i analiz dla celów działalności gospodarczej przez telefon, za pomocą komputera, poczty elektronicznej, środków elektronicznych oraz
materiałów drukowanych i periodyków, świadczenie usług powierniczych i usług wykonawcy testamentu, powiernictwo, profesjonalne usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, inwestycyjnych
oraz ubezpieczeniowych, zapewnianie komputerowych baz danych
zawierających informacje finansowe, przygotowywanie raportów
zawierających dane finansowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 kursy i szkolenia
dotyczące spraw finansowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych,
spraw związanych z audytem, podatkami oraz restrukturyzacją
przedsiębiorstw i księgowością, usługi doradcze w zakresie szkoleń
biznesowych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego
oraz programowanie komputerów, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo (niezwiązane z działalnością gospodarczą) w dziedzinie projektowania oprogramowania
komputerowego, 45 profesjonalne prawne doradztwo (niezwiązane
z działalnością gospodarczą), usługi prawne związane z tworzeniem
firm, doradztwo w sporach sądowych, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi ekspertyz w dziedzinie księgowości
na potrzeby postępowań prawnych, usługi biegłych sądowych, usługi prawne związane z zarządem przymusowym oraz zarządem komisarycznym, profesjonalne prawne doradztwo w zakresie zarządu
przymusowego i zarządu komisarycznego.

(111) 301582
(220) 2004 05 01 K
(210) 464816
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, GB.
(540) BAKER TILLY
(540)

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 301583
(220) 2004 05 01 K
(210) 464818
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, GB.
(540) BAKER TILLY
(510), (511) 35 usługi biznesowe biegłych księgowych, doradztwo związane z zarządzaniem, rachunkowość, księgowość i audyt:
sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządzanie rachunkami
firm, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
rachunkowości, przygotowywanie i prowadzenie rachunkowości
skomputeryzowanej, zarządzanie rachunkowością, sporządzanie wyciągów z konta, dostarczanie informacji dotyczących kont
[rachunkowość], dostarczanie raportów dotyczących informacji
rachunkowych, usługi rachunkowości w zakresie czesnego oraz
rozliczania czesnego, gromadzenie oraz dostarczanie informacji
handlowych i informacji o działalności gospodarczej oraz doradztwo w tym zakresie, doradztwo podatkowe i ustalanie wysokości
podatku [rachunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych, doradztwo, planowanie i usługi konsultacyjne w zakresie
podatków [rachunkowość], usługi księgowe, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi dotyczące badania i informacji w zakresie księgowości, profesjonalne
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usługi doradcze w dziedzinie audytu, księgowości, podatku VAT,
opodatkowania osób fizycznych i prawnych oraz finansów przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji [rachunkowość], doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie
raportów dotyczących wszystkich wymienionych wyżej usług [rachunkowość], usługi sekretarskie, świadczenie usług sekretarskich
podczas tworzenia firmy, usługi doradcze w zakresie tworzenia
listy płac, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, przetwarzanie danych z listy płac, rekrutacja personelu, usługi z zakresu rekrutacji personelu i zasobów ludzkich, usługi doradcze w zakresie
strategii w działalności gospodarczej, rekrutacja dyrektorów dla
spółek powierniczych (firm maklerskich), rekrutacja dyrektorów
nie pełniących funkcji wykonawczych, profesjonalne usługi doradcze w zakresie audytu, podatków, restrukturyzacji przedsiębiorstw
oraz spraw księgowych, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządu przymusowego i zarządu komisarycznego [rachunkowość],
36 usługi niezależnych doradców finansowych, usługi finansowe,
usługi w zakresie finansowego planowania, zarządzania, doradztwa i administrowania, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo handlowe, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobistych i ubezpieczeń dla firm, analizy finansowe, usługi doradcze dotyczące
inwestycji i planowania w ich zakresie, usługi w zakresie emerytur,
usługi doradcze dotyczące emerytur i planowania w ich zakresie, usługi doradcze dotyczące podatków i planowania w ich zakresie, usługi aktuarialne, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w sprawach
ubezpieczeniowych, udzielanie informacji ubezpieczeniowych i finansowych, doradztwo w zakresie zarządzania ubezpieczeniami,
usługi związane z upadłością, usługi finansowe związane z upadłością osób fizycznych i przedsiębiorstw, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie aktywami,
tworzenie funduszy inwestycyjnych wzajemnych, zarządzanie
inwestycjami i tworzenie strategii inwestycyjnych, usługi doradcze dotyczące inwestycji, inwestycje finansowe, zarządzanie funduszami, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych, finansowanie pożyczek, usługi w zakresie kredytów hipotecznych, usługi
związane z mieszkaniowymi i komercyjnymi kredytami hipotecznymi, świadczenie usług doradczych dotyczących emerytur, inwestycji, ubezpieczeń, ubezpieczeń na życie, harmonogramów opłat
czesnego i kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie podatku
od spadków, gromadzenie i dostarczanie finansowych informacji
i analiz dla celów działalności gospodarczej przez telefon, za pomocą komputera, poczty elektronicznej, środków elektronicznych
oraz materiałów drukowanych i periodyków, świadczenie usług
powierniczych i usług wykonawcy testamentu, powiernictwo,
profesjonalne usługi doradcze w zakresie spraw finansowych,
inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych, zapewnianie komputerowych baz danych zawierających informacje finansowe, przygotowywanie raportów zawierających dane finansowe, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług, 41 kursy i szkolenia dotyczące spraw finansowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, spraw związanych z audytem,
podatkami oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw i księgowością,
usługi doradcze w zakresie szkoleń biznesowych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego oraz programowanie komputerów, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej,
profesjonalne doradztwo (niezwiązane z działalnością gospodarczą) w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, 45 profesjonalne prawne doradztwo (niezwiązane z działalnością gospodarczą), usługi prawne związane z tworzeniem firm,
doradztwo w sporach sądowych, usługi wsparcia procesowego
w sporach sądowych, usługi ekspertyz w dziedzinie księgowości
na potrzeby postępowań prawnych, usługi biegłych sądowych,
usługi prawne związane z zarządem przymusowym oraz zarządem
komisarycznym, profesjonalne prawne doradztwo w zakresie zarządu przymusowego i zarządu komisarycznego.

(111) 301584
(220) 2013 04 16 K
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) MHCS, Epernay, FR.
(540) ALTUM VILLARE

(210) 465202
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe ( z wyjątkiem piwa ), jabłecznik,
cydr [napój alkoholowy], alkohole i likiery wspomagające trawienie,
wino, napoje alkoholowe, wyciągi lub esencje alkoholowe, wina
o nazwie zastrzeżonej champagne, wina musujące.

(111) 301585
(220) 2016 12 22
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 06
(732) BEDNARSKI MAREK, Łódź, PL.
(540) CONTROLBOX
(540)

(210) 465544

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do pomiarów precyzyjnych.
(111) 301586
(220) 2016 12 27
(210) 465671
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) TINES MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) TERMOFARBA
(540)

Kolor znaku: żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 ozdobne powłoki akrylowe [w postaci farby].
(111) 301587
(220) 2016 12 28
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) recepta.pl
(540)

(210) 465725

Kolor znaku: błękitny, niebieski, granatowy
(531) 24.13.01, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, maści kosmetyczne, pasty do zębów, produkty kosmetyczne do higieny osobistej i pielęgnacji ciała,
środki do czyszczenia, mycia i prania, 5 Leki, środki farmaceutyczne, weterynaryjne, sanitarne, bandaże opatrunkowe, substancje
diagnostyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, środki opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, surowice, szczepionki, zioła lecznicze, środki lecznicze
do kąpieli, żywność dietetyczna, herbaty lecznicze, pieluchy dla
dzieci i dorosłych, podpaski higieniczne, wata opatrunkowa, sole
do kąpieli leczniczych, napoje lecznicze, maści lecznicze, preparaty
do odchudzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające
leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów
medycznych, programy komputerowe, laktometry, termometry,
10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru, mechaniczne środki antykoncepcyjne, aparatura do analiz krwi, cewniki, nici chirurgiczne, materiały
do protez, igły do celów medycznych, implanty, kleszcze, lancety, protezy, pulsometry, rękawice lekarskie, skalpele, strzykawki,
sztuczne zęby, bandaże elastyczne, protezy narządów, artykuły
ortopedyczne, aparaty i urządzenia medyczne, stomatologiczne, weterynaryjne, urządzenia do dozowania leków, medyczny

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sprzęt ratunkowy, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
strzykawki, inhalatory, termometry medyczne, glukometry, 16 celulozowe podkłady chłonne, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, 29 mięso, ryby, drób, ekstrakty mięsne, konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, przekąski na bazie owoców, oleje i tłuszcze jadalne, 30 batony, herbata, kawa, kakao, cukier, ryż,
mąka i produkty zbożowe, kasze, kleiki zbożowe, chleb, przekąski
zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje, syropy i soki
owocowe, 35 doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu
lekami, środkami farmaceutycznymi, usługi w zakresie informacji
handlowej o lekach, prowadzenie promocji nowych leków, usługi
w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, prowadzenie aptek i hurtowni leków oraz materiałów medycznych, prowadzenie sklepów
zielarsko -medycznych oraz sklepów specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacja
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż
produktów farmaceutycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej,
książek fachowych, czasopism fachowych, programy lojalnościowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż produktów farmaceutycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek fachowych,
czasopism fachowych poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni wielobranżowej i w sklepie za pośrednictwem
Internetu, prowadzenie aptek internetowych, 39 usługi w zakresie
dystrybucji, magazynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, surowców farmaceutycznych, artykułów medycznych,
środków farmaceutycznych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie
farmacji, organizowanie konkursów i loterii, organizowanie pokazów w zakresie kształcenia praktycznego, organizacja pokazów
i wy staw w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie:
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny farmacji, medycyny
i zagadnień finansowych, 42 opracowywanie programów komputerowych, 44 usługi obejmujące doradztwo w zakresie wyposażenia aptek i szpitali w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz
kontrolne dla celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne, poradnictwo
z zakresu: medycyny, medycyny naturalnej, farmacji i farmakologii,
poradnictwo z zakresu kosmetyki, pomoc medyczna, porady psychologa, porady terapeuty.

(111) 301588
(220) 2016 12 28
(210) 465729
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka, PL.
(540) LIXpert
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputery i części komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz pełen asortyment
aplikacji komputerowych, programy komputerowe oraz instrukcje do programów komputerowych w postaci cyfrowej, oprogramowanie laboratoryjne, oprogramowanie bioinformatyczne,
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie przemysłowe,
oprogramowanie pośredniczące, 16 instrukcje do programów
komputerowych w postaci papierowej, 35 usługi sprzedaży dotyczące: oprogramowania komputerowego, komputerów i części
komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, instalacji, wdrożenia i serwisu komputerowego, ekspertyzy, opiniowanie dotyczące
działalności gospodarczej, 41 usługi w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń, organizowania sympozjów, konferencji, edukacja
dotycząca oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego,, 42 usługi doradcze i informacyjne w zakresie oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, wdrożenie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, pomoc techniczna
w zakresie oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem sieci
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komputerowych, leasing oprogramowania i sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne, 45 licencjonowanie własności intelektualnej,.

(111) 301589
(220) 2016 12 28
(210) 465748
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 27
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Litorsal Biegunka
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, zioła lecznicze.
(111) 301590
(220) 2016 12 28
(210) 465757
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka, PL.
(540) LISmart
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputery i części
komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz pełen asortyment aplikacji komputerowych, programy komputerowe, instrukcje do programów komputerowych w postaci cyfrowej, oprogramowanie
laboratoryjne, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie
pośredniczące, 16 instrukcje do programów komputerowych w postaci papierowej, 35 usługi sprzedaży dotyczące: oprogramowania
komputerowego, komputerów i części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, instalacji, wdrożenia i serwisu komputerowego, ekspertyzy, opiniowanie dotyczące działalności gospodarczej,
41 usługi w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń, organizowania
sympozjów, konferencji, edukacja dotycząca oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego,, 42 usługi doradcze i informacyjne w zakresie oprogramowania komputerowego i sprzętu
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, wdrożenie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, pomoc
techniczna w zakresie oprogramowania komputerowego i sprzętu
komputerowego, aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem
sieci komputerowych, leasing oprogramowania i sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 301591
(220) 2016 12 28
(210) 465761
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 27
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) URO PROTECT COMFORT DRYNESS SAFETY
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, różowy, czarny
(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.02, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.14
(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 kontroli czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne.
(111) 301592
(220) 2016 12 29
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) BALICKA JOANNA, Warszawa, PL.
(540) iCHANGE

(210) 465786
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, niebieski, zielony, granatowy,
różowy, pomarańczowy
(531) 24.17.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 bluzki, bluzy, czapki, nakrycia głowy, koszulki gimnastyczne, odzież gimnastyczna, podkoszulki, T-shirty, 28 hantle, kręgle, przyrządy stosowane w kulturystyce, ochraniacze -części strojów
sportowych, ochraniacze łokci jako artykuły sportowe, przyrządy
do ćwiczeń fizycznych, rowery treningowe stacjonarne, worki treningowe, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach,
sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, gry i zabawki z wyjątkiem gier i zabawek dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w zakresie: bluzki, bluzy, czapki, nakrycia głowy, koszulki
gimnastyczne, odzież gimnastyczna, podkoszulki, T-shirty, hantle,
kręgle, przyrządy stosowane w kulturystyce, ochraniacze -części
strojów sportowych, ochraniacze łokci jako artykuły sportowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, rowery treningowe stacjonarne, worki
treningowe, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, gry i zabawki
z wyjątkiem gier i zabawek dla zwierząt, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, batony energetyczne, suplementy diety, 41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, fotografowanie, fotoreportaże, usługi instruktażu w zakresie gimnastyki, chronometraż imprez sportowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, usługi klubów zdrowia w zakresie
poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa konferencji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, pokazy w zakresie kultury fizycznej, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, warsztatów sportowych, w tym wyjazdowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie
loterii, organizowanie przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie
kaset wideo, wypożyczanie książek, organizacja wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, manicure, masaż, salony piękności, usługi salonów piękności, salonów fryzjerskich,
salonów odnowy biologicznej, usługi w zakresie korzystania z łaźni,
sauny, solariów, siłowni, usługi masażu i rehabilitacyjne, poradnictwo z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania.
(111) 301593
(220) 2016 12 29
(210) 465789
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) ESINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opoczno, PL.
(540) ESINVEST
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.09, 26.15.11,
20.05.07
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów zabawek, kosmetyków,
narzędzi, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, informacja handlowa, informacja i doradztwo
handlowe, przetargi na prace remontowo budowlane i inwestycyjne,
36 Usługi obrotu nieruchomościami, agencji nieruchomościowych,
informacja i doradztwo finansowe, informacja i doradztwo dotyczące sposobów inwestowania oraz dotyczące obrotu nieruchomościa-
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mi, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,, 37 usługi budowlane,
remontowo -budowlane, kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, montaż rusztowań,
wykonywanie robót budowlanych, wznoszenie konstrukcji budowlanych, usługi murarskie, usługi malarskie, wykonywanie robót wykończeniowych w budynkach, usługi uszczelniania konstrukcji budowlanych i instalacji, pożyczanie i wynajmowanie sprzętu budowlanego,
usługi wykonywania instalacji budowlanych, usługi naprawy instalacji budowlanych, murowanie, malowanie, lakierowanie, informacja
i doradztwo budowlane, 42 usługi architektoniczne, usługi projektowania budynków, konstrukcji, terenów zielonych, projektowanie
dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, projektowanie pomieszczeń, projektowanie wystroju i wyposażenia wnętrz, projekty
i projektowanie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne.

(111) 301594
(220) 2016 12 29
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) STATSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STATSCORE SPORTS.DATA.TECHNOLOGY
(540)

(210) 465803

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do urządzeń mobilnych, aplikacje komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, elektroniczne bazy danych dotyczące wydarzeń
sportowych, elektroniczne bazy danych dotyczące statystyk i zestawień wydarzeń sportowych, 35 pozyskiwanie danych do elektronicznych baz danych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych,
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań rynkowych, statystyczne
zestawienia dotyczące wydarzeń sportowych, 38 udostępnianie
komputerowych baz danych dotyczących wydarzeń sportowych,
41 udzielanie informacji sportowych online z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi reporterskie dotyczące wydarzeń sportowych, 45 licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie oprogramowania do urządzeń
mobilnych, licencjonowanie aplikacji komputerowych, licencjonowanie aplikacji do urządzeń mobilnych, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie elektronicznych baz danych.
(111) 301595
(220) 2016 12 30
(210) 465808
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa, PL.
(540) Instytut św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 14 posążki z metali szlachetnych, medale, monety, 16 książki, czasopisma, śpiewniki, broszury,
prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje, karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, afisze, plakaty, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumenty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier
listowy, pieczęcie, rysunki, segregatory, przybory szkolne, śpiewniki,
teczki tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek, druki zawiadomień,
zeszyty, znaczki pocztowe, przybory do pisania, bilety, kalendarze,
kartki z życzeniami, karty pocztowe, koperty [artykuły piśmienne],
książki, materiały drukowane, ulotki, 19 pomniki niemetalowe, 25 koszulki, chusty, kapelusze, czapki, opaski na głowę, daszki, szaliki z napisami i emblematami, odzież, 26 ozdobne plakietki, plakietki do noszenia [nie z metali szlachetnych], 28 gry planszowe, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 35 agencje reklamowe,
reklamowanie, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, publikowanie tekstów reklamowych, ogłoszenia reklamowe,
reklama radiowa i telewizyjna, rozprowadzanie i dystrybucja materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama
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za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna,
reklama prasowa, publikowanie tekstów publicystycznych, służba
informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie rynku,
sondaże opinii, badanie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych (wiadomości), agencje prasowe, emisja radiowa i telewizyjna,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie stacji
radiowych i telewizyjnych, przekazywanie głosu i obrazu, telefaksowe i telefoniczne, obsługa przekazu fonicznego, zbieranie i przekazywanie wiadomości, przekaz satelitarny, obsługa telekonferencji,
obsługa satelitów, organizowanie systemów transmisyjnych, 41 prowadzenie kursów edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie
rekolekcji, publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, filmowanie, edukacja religijna, informacja o edukacji, 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], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi muzeów [wystawy], usługi szkół [edukacja],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja],
42 usługi w zakresie wykonywania badań, opinii i ekspertyz inżynierskich, 43 prowadzenie domów rekolekcyjnych, w tym zakwaterowanie tymczasowe, prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadzenie
domów opieki, 45 doradztwo duchowe.

(111) 301596
(220) 2016 12 30
(210) 465810
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa, PL.
(540) Instytut „Pamięć i Tożsamość”
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 14 posążki z metali szlachetnych, medale, monety, 16 książki, czasopisma, śpiewniki, broszury,
prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje, karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, afisze, plakaty, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumenty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier
listowy, pieczęcie, rysunki, segregatory, przybory szkolne, śpiewniki,
teczki tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek, druki zawiadomień,
zeszyty, znaczki pocztowe, przybory do pisania, bilety, kalendarze,
kartki z życzeniami, karty pocztowe, koperty [artykuły piśmienne],
książki, materiały drukowane, ulotki, 19 pomniki niemetalowe, 25 koszulki, chusty, kapelusze, czapki, opaski na głowę, daszki, szaliki z napisami i emblematami, odzież, 26 ozdobne plakietki, plakietki do noszenia [nie z metali szlachetnych], 28 gry planszowe, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 35 agencje reklamowe,
reklamowanie, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, publikowanie tekstów reklamowych, ogłoszenia reklamowe,
reklama radiowa i telewizyjna, rozprowadzanie i dystrybucja materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna,
reklama prasowa, publikowanie tekstów publicystycznych, służba
informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie rynku,
sondaże opinii, badanie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych (wiadomości), agencje prasowe, emisja radiowa i telewizyjna,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie stacji
radiowych i telewizyjnych, przekazywanie głosu i obrazu, telefaksowe i telefoniczne, obsługa przekazu fonicznego, zbieranie i przekazywanie wiadomości, przekaz satelitarny, obsługa telekonferencji,
obsługa satelitów, organizowanie systemów transmisyjnych, 41 prowadzenie kursów edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie
rekolekcji, publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, filmowanie, edukacja religijna, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsz-
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tatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi muzeów [wystawy], usługi szkół [edukacja],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja],
42 usługi w zakresie wykonywania badań, opinii i ekspertyz inżynierskich, 43 prowadzenie domów rekolekcyjnych, w tym zakwaterowanie tymczasowe, prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadzenie
domów opieki, 45 doradztwo duchowe.

(111) 301597
(220) 2016 12 30
(210) 465824
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) SPOŁOWICZ BOŻENA, Kraków, PL.
(540) SKINCOACH
(510), (511) 16 podręczniki, poradniki, książki, czasopisma, wydawnictwa, katalogi, informatory, druki, gazety, broszury, przewodniki,
drukowane materiały instruktażowe, drukowane materiały informacyjne, plakaty reklamowe i afisze, artykuły papiernicze i biurowe,
44 usługi doradztwa w zakresie kosmetologii, dermatologii, dietetyki i odżywiania, kosmetyki, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
urody, psychologii, usługi diagnostyki w zakresie kosmetologii, dermatologii i dietetyki.
(111) 301598
(220) 2016 12 30
(210) 465831
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) AVENT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OSTEOGEL
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty
do opalania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, chusteczki, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 witaminy i preparaty witaminowe, minerały w postaci suplementów diety,
mineralne dodatki do żywności, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze.
(111) 301599
(220) 2016 12 30
(210) 465835
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BZK & Wspólnicy
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08, 26.11.14, 26.13.01
(510), (511) 4 paliwo z dodatkiem alkoholu, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, paliwo na bazie alkoholu, olej rzepakowy
do celów przemysłowych, 9 systemy informatycznego sterowania
procesami przemysłowymi, 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy, ziarna
nasion, pasze dla zwierząt na bazie odpadów gorzelnianych, pokarm
dla zwierząt domowych, produkty na ściółkę dla zwierząt, proteiny
dla zwierząt, pszenica, słoma [pasza], spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna zbóż, ziarno
do żywienia zwierząt, żyto, kukurydza, jęczmień, 35 usługi w zakresie: agencji importowo-eksportowych, agencji informacji handlowej,
analiz kosztów, analiz rynkowych, audytu przedsiębiorstw, badań
marketingowych, badania rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, porównywania cen, doboru personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania
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personelem, doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacji o działalności gospodarczej, sporządzania ekonomicznych prognoz, ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
zarządzania w zakresie zamówień handlowych, sporządzania wycen handlowych, administrowania hotelami, pozyskiwania danych
do komputerowych baz danych, systematyzacji danych komputerowych baz danych, komputerowego zarządzania plikami, zarobkowego zarządzania w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla
osób trzecich, księgowości, sondaży opinii publicznej, organizowania
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwa handlowego poprzez outsourcing, poszukiwania w zakresie patronatu,
rekrutacji personelu, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywania zeznań podatkowych,
pomocy przedsiębiorstwom w przemysłowej i handlowej działalności
gospodarczej, pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomocy w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej,
przenoszenia przedsiębiorstw, przygotowania list płac, public relations, agencji public relations, rachunkowości, sortowania danych
w bazach komputerowych, sporządzania sprawozdań rachunkowych,
sporządzania zestawień statystycznych, kreowania wizerunku firm
i/lub usług i/lub towarów, zarządzania zbiorami informatycznymi,
wyszukiwania w komputerowych bazach danych, wywiadu gospodarczego, zarządzania dotyczącego zamówień handlowych, zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, zarządzania w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, pomocy w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 36 usługi w zakresie: administrowania nieruchomościami, sporządzania analiz finansowych, doradztwa w sprawach finansowych, ekspertyz dla celów fiskalnych, doradztwa finansowego,
informacji finansowych, wykonywania operacji finansowych, prowadzenia usług finansowych, tworzenia funduszy inwestycyjnych wzajemnych, notowań giełdowych, dostarczania informacji bankowych,
prowadzenia informacji finansowych, planowania i realizacji inwestycji kapitałowych-zarządzania majątkiem, administrowania nieruchomościami, operacji walutowych, sporządzania ekspertyz do celów podatkowych, świadczenia usług powierniczych, pośrednictwa
giełdowego, finansowania pożyczek, pożyczek pod zastaw, operacji
rozrachunkowości finansowej, transakcji finansowych, wynajmowania pomieszczeń biurowych, wynajmowania powierzchni na salony
samochodowe,, 37 usługi: realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, budownictwa, doradztwa budowlanego, nadzoru budowlanego, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów mieszkaniowych,
biurowych, użyteczności publicznej, budowania lokali mieszkalnych,
biurowych, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą, informacji budowlanej, 39 usługi: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, 41 usługi: kształcenia dorosłych, publikowania tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi: projektowania
w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii, systemów komputerowych, wykonywania analiz przemysłowych, audytu jakości,
doradztwa w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,,
45 usługi: prawne, licencjonowania własności intelektualnej, mediacji.

(111) 301600
(220) 2017 01 03
(210) 465897
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) DRABENT WALDEMAR PPUH BAWAL, Białystok, PL.
(540) RELAXEN
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(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.

Nr 2/2018

(111) 301601
(220) 2017 01 03
(210) 465911
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) Rockstar, Inc. a Nevada corporation, Las Vegas, US.
(540) RIP IT
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(111) 301602
(220) 2017 01 04
(210) 465965
(151) 2017 07 25
(441) 2017 02 20
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US.
(540) nagrzyba fizjoPak
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników, herbicyd, fungicydy, insektycydy.
(111) 301603
(220) 2017 01 05
(210) 465999
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) RODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karolewko, PL.
(540) HAMILTON MOTOR OIL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 olej silnikowy, środki smarne.
(111) 301604
(220) 2017 01 05
(210) 466008
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica, PL.
(540) STALMOT
(510), (511) 6 mechanizmy metalowe do mebli, okucia metalowe
do mebli, stelaże metalowe do mebli, rolki metalowe, prowadnice metalowe do mebli, osprzęt metalowy do mebli, zaczepy i złącza metalowe
do mebli, podpory metalowe do mebli, sprężyny metalowe, nogi metalowe do mebli, zatrzaski metalowe, zawiasy metalowe, 7 podnośniki
do mebli [urządzenia], 35 zgromadzenie i zestawienie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanych w sprzedaży
mechanizmów i osprzętu metalowego do mebli, usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem Internetu mechanizmów i osprzętu metalowego do mebli, prowadzenie agencji
eksportowo-importowych, pośrednictwo handlowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingowe.
(111) 301605
(220) 2017 01 05
(210) 466009
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica, PL.
(540) WOLMET
(510), (511) 6 mechanizmy metalowe do mebli, okucia metalowe
do mebli, stelaże metalowe do mebli, rolki metalowe, prowadnice
metalowe do mebli, osprzęt metalowy do mebli, zaczepy i złącza
metalowe do mebli, podpory metalowe do mebli, sprężyny metalowe, nogi metalowe do mebli, zatrzaski metalowe, zawiasy metalowe,
7 podnośniki do mebli [urządzenia], 35 zgromadzenie i zestawienie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanych w sprzedaży mechanizmów i osprzętu metalowego do mebli,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem Internetu mechanizmów i osprzętu metalowego do mebli,
prowadzenie agencji eksportowo -importowych, pośrednictwo handlowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingowe.
(111) 301606
(220) 2017 01 09
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) GIRGUŚ WOJCIECH, Turka, PL.

(210) 466015
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(540) TAIRON Turystyka
Niepełnosprawnych
(540)
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Aktywna

i

Rehabilitacja

Osób

(531) 02.01.30, 09.03.25, 18.03.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 turystyka kwalifikowana, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wczasów i podróży, w szczególności
wycieczek szkolnych, firmowych i integracyjnych, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych,
41 prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych, w szczególności obozów dla dzieci
niepełnosprawnych, 44 usługi terapeutyczne, w szczególności terapia zajęciowa i rehabilitacyjna, zapewnianie obiektów i sprzętu do
rehabilitacji fizycznej.
(111) 301607
(220) 2017 01 09
(210) 466024
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 15
(732) WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO -OGRODNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) Kochajmy kwiaty
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 05.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 26 sztuczne kwiaty, 31 kwiaty świeże, 35 usługi promocji
związane z kwiatami, 44 układanie kwiatów.
(111) 301608
(220) 2017 01 09
(210) 466079
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) Syntel, Inc., Troy, US.
(540) SYNTEL
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa biznesowego, mianowicie doradztwo w zakresie strategii biznesowych, w tym ocena
dotychczasowych operacji prowadzonych przez firmę oraz porady
dotyczące rozwoju metodologii związanej z technologią w dziedzinie zarządzania projektami, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych dostawców wykonujących skomputeryzowane
funkcje biznesowe, doradztwo biznesowe w dziedzinach handlu
elektronicznego i biznesu gospodarczego, doradztwo biznesowe
w zakresie transakcji biznesowych online, mianowicie marketingu,
realizacja zamówień, zarządzanie stosunkami z klientami, zarządzanie relacjami z klientami, usługi wynajmu pracowników, mianowicie udostępnianie usług profesjonalnych informatyków innym,
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.

(111) 301609
(220) 2017 01 09
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) Syntel, Inc., Troy, US.
(540) SYNTEL
(540)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa biznesowego, mianowicie
doradztwo w zakresie strategii biznesowych, w tym ocena 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,
projektowanie na zamówienie oprogramowania komputerowego oraz
programowanie komputerowe na rzecz osób trzecich, rozwijanie na zamówienie oprogramowania komputerowego, mianowicie udostępnienie aplikacji zastanych w celu ich użytkowania w światowej sieci www,
usługi w zakresie wsparcia technicznego, mianowicie rozwiązywanie
problemów ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.
(111) 301610
(220) 2017 01 09
(210) 466083
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) Syntel, Inc., Troy, US.
(540) CONSIDER IT DONE
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa biznesowego, mianowicie doradztwo w zakresie strategii biznesowych, w tym ocena
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.
(111) 301611
(220) 2017 01 10
(210) 466128
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NEPNAL
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty
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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, żaden
z powyższych produktów nie jest związany z pozaustrojową terapią
krwi i niewydolności nerek, 10 instrumenty medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, urządzenia
i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego, żaden z powyższych produktów nie jest związany z pozaustrojową terapią krwi
i niewydolności nerek.

(111) 301612
(220) 2017 01 10
(210) 466130
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) METCREAN
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty
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) 301613
(220) 2017 01 10
(210) 466131
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DORZOMA
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty
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) 301614
(220) 2017 01 10
(210) 466132
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIVENIS
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(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty
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) 301615
(220) 2017 01 11
(210) 466144
(151) 2017 07 25
(441) 2017 03 13
(732) MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) BLACK EYE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 latarki.
(111) 301616
(220) 2017 01 11
(210) 466168
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) BILIŃSKI BOGUSŁAW, Zabłocie, PL.
(540) LOVENDOWO
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, ekstrakty z kwiatów dla
przemysłu perfumeryjnego, kosmetyki, kremy kosmetyczne, maski
kosmetyczne, mydła, olejek lawendowy, produkty perfumeryjne,
saszetki zapachowe do bielizny, woda lawendowa, 30 miód, syropy:
smakowe, spożywcze, stołowe, 31 kwiaty: świeże, suszone, cięte, naturalne, rośliny: żywe, świeże, suszone, cięte, wieńce z kwiatów naturalnych, dekoracje kwiatowe: naturalne, suszone, świeże, bukiety
ze świeżych kwiatów, kompozycje i aranżacje ze świeżych kwiatów,
nasiona kwiatów, cebulki kwiatowe, pyłek kwiatowy, 35 sprzedaż
wyrobów florystycznych, 44 prowadzenie plantacji roślin, w szczególności lawendy, usługi florystyczne, wykonywanie i projektowanie
bukietów i kompozycji kwiatowych, układanie kwiatów, aromaterapia, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, ogrodnictwo krajobrazowe.
(111) 301617
(220) 2017 01 12
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZiKO
(540)

(210) 466186

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty
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chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
gromadzenie, na rzecz osób trzecich, rozmaitych produktów farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i kosmetyków, w celu umożliwienia klientom detalicznym i hurtowym obejrzenia i dokonania
zakupu tych towarów, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji,
usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi
informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw,
usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii,
usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług.

(111) 301618
(220) 2017 01 12
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZiKO
(540)

(210) 466187

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
gromadzenie, na rzecz osób trzecich, rozmaitych produktów farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i kosmetyków, w celu umożliwienia klientom detalicznym i hurtowym obejrzenia i dokonania
zakupu tych towarów, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji,
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usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi
informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw,
usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii,
usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług.

(111) 301619
(220) 2017 01 12
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZiKO
(540)

(210) 466188

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
gromadzenie, na rzecz osób trzecich, rozmaitych produktów farmaceutycznych, produktów zdrowotnych i kosmetyków, w celu umożliwienia klientom detalicznym i hurtowym obejrzenia i dokonania
zakupu tych towarów, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji,
usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi
informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw,
usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii,
usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług.
(111) 301620
(220) 2017 01 12
(210) 466191
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ziko
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suple-
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menty diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, gromadzenie, na rzecz osób trzecich,
rozmaitych produktów farmaceutycznych, produktów zdrowotnych
i kosmetyków, w celu umożliwienia klientom detalicznym i hurtowym obejrzenia i dokonania zakupu tych towarów, usługi handlu
detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla
zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkt)’
dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze
dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora
farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze
w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące
farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich wymienionych usług.

(111) 301621
(220) 2012 09 03
(210) 404410
(151) 2017 02 28
(441) 2012 12 17
(732) EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra, PL.
(540) CREOLE create yourself
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, aktówki, skórzane pudła na kapelusze, pudełka z fibry, portfele, portfele
na karty wizytowe, portmonetki, etui na klucze, kufry bagażowe,
kufry podróżne, kuferki, naramienniki skórzane, narzuty ze skór, nosidełka do noszenia niemowląt, opakowania ze skóry, pasy skórzane,
plecaki, kosmetyczki podróżne skórzane, torebki, torebki skórzane,
szkielety do torebek, torby plażowe, torby podróżne, torby turystyczne, torby na kółkach, torby na zakupy, torby alpinistyczne, tornistry
szkolne, teczki szkolne, teki dyplomatki, nesesery, sakwy i sakiewki
ze skóry, saszetki, siatki na zakupy, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizy, walizeczki.
(111) 301622
(220) 2012 11 26
(210) 407392
(151) 2017 02 28
(441) 2013 03 18
(732) EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra, PL.
(540) CREOLE
(510), (511) 18 wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, aktówki, skórzane pudła na kapelusze, pudełka z fibry, portfele, portfele
na karty wizytowe, portmonetki, etui na klucze, kufry bagażowe,
kufry podróżne, kuferki, naramienniki skórzane, narzuty ze skór, nosidełka do noszenia niemowląt, opakowania ze skóry, pasy skórzane,
plecaki, kosmetyczki podróżne skórzane, torebki, torebki skórzane,
szkielety do torebek, torby plażowe, torby podróżne, torby turystyczne, torby na kółkach, torby na zakupy, torby alpinistyczne, tornistry
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szkolne, teczki szkolne, teki dyplomatki, nesesery, sakwy i sakiewki
ze skóry, saszetki, siatki na zakupy, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizy, walizeczki.

(111) 301623
(220) 2015 05 29
(210) 443123
(151) 2016 11 23
(441) 2015 09 14
(732) SOBCZYŃSKI JACEK FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA
KONPACK, Konin, PL.
(540) BO NATURA
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, żółty, pamarańczowy,
brązowy
(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 bekon, bulion, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, daktyle, dżemy, fasolka konserwowa, galaretki jadalne,
galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane,
kandyzowane owoce, kapusta kwaszona, kawior, kiszone warzywa,
masło kokosowe, olej kokosowy, kompot, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, krokiety, olej kukurydziany, lukrowane
owoce, masło, masło kokosowe [olej kokosowy], mięso, mięso ekstrakty, mięso konserwowane, mięso solone, mrożone owoce, nasiona spożywcze, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej
słonecznikowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego
spożywczy, oleje jadalne, olej z orzechów palmowych [żywność],
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, owoce
kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, owocowe chipsy,
owocowe galaretki, owocowe sałatki, owocowe skórki, pestki słonecznika, przekąski, przekąski na bazie owoców, rodzynki, rybne
potrawy, olej sezamowy, skórki owocowe, smalec, solone mięso,
sos żurawinowy, szynka, śledzie, warzywa gotowane, warzywa
konserwowane, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, tofu, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wiórki kokosowe, opiekane wodorosty, wyciągi z wodorostów
do celów spożywczych, żelatyna spożywcza, żywność przygotowana z ryb, 30 chipsy [produkty zbożowe], przyprawy, cynamon [przyprawa], ziele angielskie [przyprawa],oregano [przyprawa], papryka
słodka [przyprawa], lubczyk [przyprawa], czosnek [przyprawa],
gałka muszkatołowa, kurkuma do żywności, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, ryż, płatki ryżowe, kasze spożywcze,
kasza jęczmienna, perłowa, gryczana, pęczak, kuskus, mąka w tym
mąka pszenna, żytnia, razowa, kukurydziana, z kaszy jaglanej, ryżowa, orkiszowa, gryczana, preparaty zbożowe, wyroby z mąki, produkty zbożowe, płatki zbożowe suszone, zarodki pszenne, muesli,
grysik, tapioka, kawa, kawa nie palona, herbata, herbaty ziołowe
i owocowe, kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, cukier, słodycze, wyroby cukiernicze, cukierki, lody i desery lodowe, wyroby
piekarnicze, przyprawy i mieszanki przyprawowe, suszone zioła
do celów spożywczych, miód i namiastki miodu, drożdże, proszki
do pieczenia, cukier, waniliowy, sól, pieprz, musztarda, ocet, sosy,
keczup, majonez, naturalne środki słodzące, soda oczyszczona,
budynie, kisiel, preparaty do żywności, esencje spożywcze, wodorosty [przyprawa], 31 świeże owoce, warzywa, jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, orzechy, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, ziarna i produkty rolne, fasola, groch obłuszczony, soja, mak,
słonecznik łuskany, zioła, grzyby, korzenie spożywcze, ziemniaki,
runo leśne, pasza dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, otręby, słód
przeznaczony do piwowarstwa i gorzelnictwa, otręby zbożowe,
jęczmień, algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, dynie. .
(111) 301624
(220) 2016 01 08
(210) 451124
(151) 2016 11 08
(441) 2016 04 11
(732) JGK J.KULAWIK, G.KULAWIK SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) DOM100.EU
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie
prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne
i marketingowe, usługi agencji eksportowe i importowe, pomoc
handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa
również świadczona w ramach umowy franchisingowej, 36 usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy
rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe,
usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno -finansowego w zakresie budownictwa,
37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności
deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych,
usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano -mieszkaniowych,
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne
oraz wodno -inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano -wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz,
doradztwo budowlane, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych,
infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie
budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy
inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
(111) 301625
(220) 2016 04 07
(210) 454567
(151) 2017 01 04
(441) 2016 07 18
(732) DON ANNA, DON-RATAJSKA DOROTA PRACOWNIA
FLORYSTYCZNO -DEKORATORSKA PATYKWIA SPÓŁKA CYWILNA,
Tychy, PL.
(540) Patykwia
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.07.25, 26.01.03, 26.13.25, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.08,
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26.05.12, 27.05.05
(510), (511) 44 kwiaciarstwo, usługi florystyczne, usługi dekorowania przyjęć, usługi dekorowania przyjęć kwiatami, w szczególności
przyjęć weselnych, imprez okolicznościowych, biznesowych, bankietów, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych
do wnętrz budynków, projektowanie kompozycji kwiatowych, usługi
w zakresie układania kwiatów, usługi projektowania w zakresie układania kwiatów, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, wykonywanie wieńców, wypożyczanie kwiatów, wypożyczanie kompozycji
kwiatowych.
(111) 301626
(220) 2016 04 07
(210) 454569
(151) 2017 01 04
(441) 2016 07 18
(732) DON ANNA, DON-RATAJSKA DOROTA PRACOWNIA
FLORYSTYCZNO -DEKORATORSKA PATYKWIA SPÓŁKA CYWILNA,
Tychy, PL.
(540) Patykwia
(510), (511) 44 kwiaciarstwo, usługi florystyczne, usługi dekorowania przyjęć, usługi dekorowania przyjęć kwiatami, w szczególności
przyjęć weselnych, imprez okolicznościowych, biznesowych, bankietów, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych
do wnętrz budynków, projektowanie kompozycji kwiatowych, usługi
w zakresie układania kwiatów, usługi projektowania w zakresie układania kwiatów, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, wykonywanie wieńców, wypożyczanie kwiatów, wypożyczanie kompozycji
kwiatowych.
(111) 301627
(220) 2016 06 16
(210) 457919
(151) 2016 11 04
(441) 2016 07 18
(732) MAZOP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klaudyn, PL.
(540) MAZOP
(510), (511) 17 materiały ciepłochronne, materiały do wypychania
z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub
tworzyw sztucznych.
(111) 301628
(220) 2017 01 12
(210) 466197
(151) 2017 07 25
(441) 2017 03 13
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Hidravet
(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) 301629
(220) 2017 01 12
(210) 466198
(151) 2017 07 25
(441) 2017 03 13
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Prostadog
(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) 301630
(220) 2017 01 12
(210) 466202
(151) 2017 07 25
(441) 2017 03 13
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Panzymvet
(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.
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(111) 301631
(220) 2017 01 12
(151) 2017 07 25
(441) 2017 03 13
(732) MIODEK MONIKA GSM-SERVICE, Otwock, PL.
(540) Telefony Otwock
(540)

(210) 466206

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 16.01.11, 14.07.09, 15.07.01
(510), (511) 9 telefony komórkowe, baterie do telefonów, uchwyty
samochodowe do telefonów, 37 naprawa aparatów telefonicznych,
38 usługi telefonii komórkowej.
(111) 301632
(220) 2017 01 12
(210) 466212
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA URZĘDU
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, Warszawa, PL.
(540) UKE
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy takie jak: urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia testujące inne niż do celów
medycznych, wzorniki [przyrządy pomiarowe], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów, znaki cyfrowe, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, telefoniczne urządzenia
nadawcze, telefony, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji
konsumenckiej), poszukiwania w zakresie patronatu, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyjne w zakresie
eliminacji zakłóceń instalacji elektrycznych i układania kabli, eliminacja
zakłóceń instalacji elektrycznych, układanie kabli, 38 agencje informacyjne, telekomunikacja, telekomunikacja radiowa, informacja o telekomunikacji, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
dostarczanie informacji o telekomunikacjach, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekomunikacja informacyjna
(w tym strony internetowe), usługi informacyjne on-line związane
z telekomunikacją, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie bezprzewodowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików
cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, usługi przywoławcze (radio
telefon lub inne środki łączności elektronicznej), usługi telefoniczne,
usługi telekonferencyjne, usługi trasowania i podłączania do sieci
telekomunikacyjnej, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne), wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, fora (pokoje rozmów)
dla serwisów społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność telegraficzna, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej,
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie
wideokonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie
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czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie modemów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, informacja
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 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
programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wyższe uczelnie, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, instalacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, badania techniczne, kalibrowanie jakości, opracowywanie projektów technicznych, 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, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
wynajmowanie serwerów WWW, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawne,
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, badania prawne, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, mediacje, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe,
usługi serwisów społecznościowych online, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych .

(111) 301633
(220) 2017 01 12
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZiKO DERMO
(540)

(210) 466213

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
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administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, gromadzenie, na rzecz osób trzecich, rozmaitych produktów farmaceutycznych,
produktów zdrowotnych i kosmetyków, w celu umożliwienia klientom
detalicznym i hurtowym obejrzenia i dokonania zakupu tych towarów, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia,
urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny
osobistej, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
i motywacyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania
i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży
farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze
w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług.

(111) 301634
(220) 2017 01 13
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) VITA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bellamama
(540)

553

programy komputerowe-software, nagrane programy komputerowe,
nagrane sterujące systemem operacyjnym programy komputerowe,
nagrane komputerowe oprogramowanie stałe software, nagrane programy komputerowe, 35 analizy kosztów, badanie opinii publicznej,
badanie rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie,
sortowanie, systematyzacja i zarządzanie bazami danych, wyszukiwanie
w bazach danych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa i telewizyjna, publikowanie tekstów reklamowych,
42 usługi artystów grafików, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, programowanie, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowania, projektowanie systemów, konwersja danych
przez programy komputerowe, usługi przez Internet.

(111) 301637
(220) 2017 01 13
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) HERMAN ADAM ROCK FIT, Chełm Śląski, PL.
(540) RF
(540)

(210) 466235

(210) 466224

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 301635
(220) 2017 01 13
(210) 466226
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 10
(732) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.
(540) Mcintosh CHEMISTRY BETWEEN US
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje dla celów przemysłowych, spoiwa do naprawy
powierzchni, masy szpachlowe, 3 środki do pielęgnacji ciała i włosów, środki do mycia ciała, żele do mycia ciała, środki do kąpieli,
środki do mycia włosów, mydła, środki do czyszczenia zębów, pasty,
proszki i płyny do zębów, szampony, preparaty do golenia, dezodoranty osobiste, toaletowe środki sanitarne, kosmetyki samochodowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci
Internet środków do mycia ciała, włosów,zębów, sprzedaż hurtowa,
detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet kosmetyków samochodowych.
(111) 301636
(220) 2017 01 13
(210) 466233
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 27
(732) INFOCREDIT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TEGIEL
(510), (511) 9 nośniki pamięci komputerowej, magnetyczne nośniki
informacji, optyczne nośniki danych, dane na nośnikach optycznych,
dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe
audio-wideo, dyski kompaktowe nośniki danych, dyskietki, ładowalne

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 ubrania sportowe, obuwie sportowe, kimona, czapki, chusty na głowę, 28 przyrządy gimnastyczne, rękawice do gier,
ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie (jako artykuły sportowe), przyrządy stosowane do ćwiczeń
fizycznych, 35 prowadzenie usług w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych-próbek, druków,
prospektów, broszur, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, reklamy telewizyjnej,
reklamy radiowej, 41 prowadzenie usług w zakresie edukacji, informacji o edukacji, informacji o rekrutacji, kultury fizycznej, rozrywki,
usługi instruktorów gimnastyki, usługi poprawienia koordynacji,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kursy
korespondencyjne dotyczące poprawy zdrowia i koordynacji fizycznej, nauczanie filipińskich sztuk walki sportowej nieuzbrojoną ręką,
organizowanie i prowadzenie obozów sportowych, obsługi urządzeń sportowych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych sportowych, organizowanie zawodów sportowych, udostępnianie sprzętu do karaoke, wypożyczanie sprzętu sportowego
z wyjątkiem pojazdów, usługi instruktora karate, produkcja filmów,
prowadzenie pokazów sportowych.
(111) 301638
(220) 2017 01 13
(210) 466241
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BABECZKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 301639
(220) 2017 01 16
(210) 466261
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Insure Tech
(540)

(531) 26.03.01, 26.04.05, 27.05.01
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(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) 301640
(220) 2017 01 16
(210) 466262
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Big Data
(540)

(531) 26.03.02, 26.03.04, 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) 301641
(220) 2017 01 16
(210) 466271
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US.
(540) NAPISZ ZASADY OD NOWA
(510), (511) 5 produkty higieniczne dla kobiet, mianowicie wkładki,
podpaski, tampony higieniczne, majtki higieniczne, międzywargowe podpaski higieniczne dla kobiet, majtki do higieny intymnej dla
kobiet, pieluchomajtki i wkładki dla osób mających problemy z nietrzymaniem moczu, majtki dla osób mających problemy z nietrzyma-
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niem moczu, 41 usługi edukacyjne, udzielanie informacji w zakresie
wzmocnienia pozycji kobiet, przeciwdziałania dyskryminacji płciowej, kobiecej higieny oraz dojrzewania płciowego.

(111) 301642
(220) 2017 01 16
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Niedomice, PL.
(540) ROVITA
(540)

(210) 466283

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 05.07.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwy mięsne, konserwy rybne, przetwory warzywne, fasolka, gołąbki, flaki, owoce konserwowane, warzywa konserwowane, koncentrat pomidorowy, oleje jadalne, tłuszcze jadalne,
masło, margaryna, chipsy ziemniaczane, pasztety, 30 kawa, herbata,
ciastka, czekolady, cukierki, batony, kakao, cukier, majonezy, keczupy, musztarda, ocet, miód, makarony, paszteciki, ryż, sosy do mięs,
32 wody mineralne gazowane i niegazowane, piwo, soki owocowe
gazowane i niegazowane, 34 papierosy, 35 sprzedaż: konserwy mięsne, konserwy rybne, przetwory warzywne, fasolka, gołąbki, flaki,
owoce konserwowane, warzywa konserwowane, koncentrat pomidorowy, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, masło, margaryna, chipsy
ziemniaczane, pasztety, kawa, herbata, ciastka, czekolady, cukierki,
batony, kakao, cukier, majonezy, keczupy, musztarda, ocet, miód,
makarony, paszteciki, ryż, sosy do mięs, koncentraty spożywcze,
wody mineralne gazowane i niegazowane, piwo, soki owocowe gazowane i niegazowane, papierosy.
(111) 301643
(220) 2017 01 16
(210) 466286
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) REWON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) rewonki
(510), (511) 25 ubrania, buty, nakrycia głowy, bielizna osobista, wyroby pończosznicze, skarpetki, rajstopy, rajtuzy, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych artykułów przemysłowych, rękodzielniczych i artystycznych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w systemie sprzedaży bezpośredniej w ilościach hurtowych lub detalicznych, w systemie sprzedaży bezpośredniej jak również realizować zamówienia za pośrednictwem środków telekomunikacji.
(111) 301644
(220) 2017 01 16
(210) 466288
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) REWON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) W
(540)

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.03.07
(510), (511) 25 ubrania, buty, nakrycia głowy, bielizna osobista, wyroby pończosznicze, skarpetki, rajstopy, rajtuzy, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych artykułów przemysłowych, rękodzielniczych i artystycznych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w systemie sprzedaży bezpośredniej w ilościach hurtowych
lub detalicznych, w systemie sprzedaży bezpośredniej jak również realizować zamówienia za pośrednictwem środków telekomunikacji.
(111) 301645
(220) 2017 01 13
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 27
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Lending

(210) 466289
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(540)

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno -sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe,
karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy
komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe,
programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji
poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje
bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne
i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków
elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta
i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte
w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze,
materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa
reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, reklamy papierowe, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi
audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe,
prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy
kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące franszyzy, mianowicie pomoc przy
prowadzeniu franszyz, administrowanie działalnością w zakresie
franszyzy, doradztwo zakresie franszyzy, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi
agencji importowo -eksportowych i agencji handlowych, promocja
sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycz-
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nych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji,
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji,
usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu
reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych
i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami
elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia,
usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości,
w tym inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji
finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing
operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych,
usługifinansowedlaemerytów,usługiwzakresielokatterminowychiwkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami
finansowymi, zarządzanie portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz raporty,
analizy i opracowania w tym zakresie na zamówienie klienta, usługi
pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania
finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych
(underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń
z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich,
wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa,
doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno -doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami
emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych,
zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi
prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi
brokerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych
i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek,
przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji
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bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów
ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań
i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami,
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe
związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu gruntu
pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie
finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji
informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości i aktualności,
usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego
oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez
terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć
światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury
do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi
przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych,
umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie
środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet,
obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania
informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww.
usługach, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, usługi publikacji
elektronicznych on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja
filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno -szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja
o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie,
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie
programów do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
informacja o ww. usługach, 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii
i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, za-
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stępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi w zakresie spraw spornych,
usługi zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach.

(111) 301646
(220) 2017 01 16
(210) 466290
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) REWON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) rewonki
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04, 26.03.07
(510), (511) 25 ubrania, buty, nakrycia głowy, bielizna osobista,
wyroby pończosznicze, skarpetki, rajstopy, rajtuzy, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów przemysłowych, rękodzielniczych i artystycznych, pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w systemie sprzedaży bezpośredniej w ilościach hurtowych lub detalicznych, w systemie sprzedaży bezpośredniej jak również realizować zamówienia za pośrednictwem
środków telekomunikacji.
(111) 301647
(220) 2017 01 16
(210) 466311
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 20
(732) VARIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ENDOSTORE
(510), (511) 10 meble wykonane specjalnie do celów medycznych,
szafy do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, specjalistyczne szafy do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej,
szafy’ do przechowywania aparatów endoskopowych, specjalistyczne szafy do przechowywania aparatów endoskopowych, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z meblami do celów medycznych, szafami
do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, specjalistycznymi szafami do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej,
szafami do przechowywania aparatów endoskopowych, specjalistycznymi szafami do przechowywania aparatów endoskopowych,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez
Internet mebli do celów medycznych, szaf do przechowywania
sprzętu i aparatury medycznej, specjalistycznych szaf do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, szaf do przechowywania
aparatów endoskopowych, specjalistycznych szaf do przechowywania aparatów endoskopowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu mebli do celów medycznych, szaf do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, specjalistycznych szaf
do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, szaf do przechowywania aparatów endoskopowych, specjalistycznych szaf do przechowywania aparatów endoskopowych, pośrednictwo handlowe,
agencje informacji handlowej, agencje importowo -eksportowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych.
(111) 301648
(220) 2017 01 17
(210) 466330
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 08
(732) BOGUSŁAWSKA-SZULSKA ANNA, Gdynia, PL.
(540) MODUŁ
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi finansowe-usługi inwestycyjne, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi
w zakresie nieruchomości, za wyjątkiem pobierania czynszów, usługi
w zakresie wycen, 37 usługi budowlane, 42 usługi projektowania.
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(111) 301649
(220) 2017 01 18
(210) 466394
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) BESTOM DENTONET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) DENTONET.PL
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń i reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41 usługi związane
z organizowaniem i obsługą konferencji, seminariów, konkursów
w dziedzinie naukowej, publikowanie książek i materiałów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, organizowanie sprawdzianów edukacyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
42 usługi internetowe: wyszukiwarki internetowe, utrzymywanie
i tworzenie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 301650
(220) 2017 01 17
(210) 466399
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 20
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOTERAZ TVN
(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 audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo -ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkol-
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ne, 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 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie
dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie,
udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu
internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji
użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb
użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych
forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych,
usługi transmisyjne w sieci www, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości,
informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami,
transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne,
materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści
wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników
do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń
elektronicznych, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, 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 odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług,
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania
zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny,
udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć
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i materiałów wideo, 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, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom
dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych
dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem
Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym
gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające
treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst,
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio
i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo,
dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych
i elektronicznych baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie
elektronicznych mediów lub informacji za pośrednictwem Internetu
lub innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa,
usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali
internetowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych,
umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie
społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi,
a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez
osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz
osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody,
usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do pobrania
umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, współdzielenie,
manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub
udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy
wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści
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multimedialnych, hosting treści multimedialnych, utrzymywanie
na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych
usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie na blogu, wysyłanie linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie
mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, 45 przedstawianie osób i tworzenie sieci kontaktów
społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania osób.

(111) 301651
(220) 2017 01 17
(210) 466400
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 20
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOTERAZ TVN24
(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 audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności
gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego,
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych
odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu
i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo -ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 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,
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znaczki z logo, 38 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem
miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie,
udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu
i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury
i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu
tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie
internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów
internetowych, usługi transmisyjne w sieci www, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu
i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie
on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów
do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy,
teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści
audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów
on-line dla użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się,
krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści
multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio
i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte
w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz danych,
przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji i wiadomości, 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 odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach,
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, zapewnienie
dostępu do sieci LAN -przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak
również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej
sieci, elektroniczna transmisja zdjęć i materiałów wideo, 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, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie
koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatralnych,
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usługi organizacji imprez sportowych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla
celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych,
dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci
telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo,
filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez
użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych
publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych baz danych online
w dziedzinie rozrywki, publikowanie dzienników elektronicznych
i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub informacji
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych oraz
pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie
serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie
i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach
serwisów internetowych i stron internetowych osób trzecich oraz
tekstów, informacji, danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację,
tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami
trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie
przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz
osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie,
edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd,
wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie
w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet
lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych,
hosting treści multimedialnych, utrzymywanie na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych usługi dostawcy
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub
usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie na blogu, wysyłanie linków,
współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych,
45 przedstawianie osób i tworzenie sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz
danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania osób.
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Kolor znaku: czarny, niebieski, fioletowy
(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(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 audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo -ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 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 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony WWW, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, dostarczanie
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dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie,
udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu
internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji
użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb
użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych
forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych,
usługi transmisyjne w sieci WWW, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów,
czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry,
treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników
do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń
elektronicznych, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, 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 odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług,
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania
zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny,
udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć
i materiałów wideo, 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, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez
Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor-
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towych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie
się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści
tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci
komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści
generowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie
rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub
określone przez użytkowników, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci
Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania
i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie
na własnych serwerach serwisów internetowych i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk,
tekst lub/i treści audiowizualne, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów
pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie
i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych
lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk,
tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie,
zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych
mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów,
tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych
i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting treści multimedialnych,
utrzymywanie na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych
i edukacyjnych usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie
na blogu, wysyłanie linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, przedstawianie osób i tworzenie sieci
kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie
komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów
społecznych i przedstawiania osób, 45 Przedstawianie osób i tworzenie sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci
kontaktów społecznych i przedstawiania osób.
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(531) 27.05.01, 26.05.99
(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 audycji
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych,
organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu
wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku,
zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej
aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod
myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki,
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 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 dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony WWW, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
WWW, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
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dzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie,
organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na:
przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących,
nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego,
dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci WWW, portale
do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej,
przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie
on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów
do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne,
treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty,
fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio
oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla
użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania,
oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu
z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi
ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji, przesyłanie
informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, 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 odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć i materiałów wideo,
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, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatralnych, usługi
organizacji imprez sportowych, usługi rozrywkowe polegające
na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez Internet, usługi organizacji imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej:
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami,
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materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji,
danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych,
w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych,
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. organizowanie, obsługa
i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające
treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst,
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio
i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo,
dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych
i elektronicznych baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie
elektronicznych mediów lub informacji za pośrednictwem Internetu
lub innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów
i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz dostarczania treści
i danych do baz danych, projektowanie i programowanie aplikacji
komputerowych, internetowych i multimedialnych, umieszczanie
i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych
i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych,
plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację
oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk,
tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie,
współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy
wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści
multimedialnych, hosting treści multimedialnych, utrzymywanie
na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych
usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie na blogu, wysyłanie
linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów
elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, 45 przedstawianie osób i tworzenie sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych
baz danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych
i przedstawiania osób.

(111) 301654
(220) 2017 01 18
(210) 466405
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 03
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LENIWIEC SZCZĘŚLIWIEC
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
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z nagraniami, hologramy, filmy z nagraniami, programy gier komputerowych, 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, broszury, czasopisma,
gazety, kalendarze, fotografie, kartki z życzeniami, karty muzyczne
z życzeniami, reprodukcje graficzne, książki, rysunki, katalogi, komiksy, książki, mapy, plany, materiały piśmienne, reprodukcje graficzne,
śpiewniki, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji reklamowych,
badania opinii publicznej, badania rynku, usługa prezentowania
i oferowania w mediach produktów dla handlu detalicznego jak:
sprzęt telekomunikacyjny i komputerowy, nagrania muzyczne, nagrania wideo muzyczne, płyty muzyczne, plakatów, reprodukcji
graficznych, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie usługi w dziedzinie reklam, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama filmowa, reklama prasowa, reklama
korespondencyjna, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów
towarów, organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych,
wynajmowania nośników i przestrzeni reklamowej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni wyselekcjonowanych produktów z zakresu sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego, nagrań muzycznych, nagrań wideo muzycznych, płyt
muzycznych, plakatów, reprodukcji graficznych, 38 prowadzenie
usług w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, transmisji i przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej,
telewizji kablowej, przesyłania informacji i wiadomości, transmisji
programów radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania aktualności
i wiadomości, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
41 prowadzenie usług w zakresie: organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usług związanych z organizacją imprez
tanecznych dla rozpowszechniania muzyki w klimacie muzyki klubowej, hitów listy światowych i krajowych przebojów, polskich hitów,
kultowych przebojów, organizowania i prowadzenia koncertów, nauczania tańców, realizacja spektakli muzyczno -rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywki radiowej, telewizyjnych programów rozrywkowych, montażu programów
radiowych lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk, usług studia nagrań, fotoreportaży, obsługa konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy,
mikro -wydawnictw, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych.

(111) 301655
(220) 2017 01 19
(210) 466412
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 03
(732) KALBARCZYK GRZEGORZ ARKONA LABORATORIUM
FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ, Nasutów, PL.
(540) FLOW-COLOR
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne, materiały do plombowania zębów, preparaty profilaktyki stomatologicznej, środki dezynfekcyjne, leki do celów stomatologicznych, mastyksy dentystyczne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, woski dentystyczne,
lakiery dentystyczne.
(111) 301656
(220) 2017 01 19
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 20
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) SEDAN HOME & SPACE
(540)

(210) 466413

Kolor znaku: turkusowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki i kompozycje zapachowe, kosmetyki, preparaty do usuwania kamienia kotłowego w gospodarstwach domowych, 4 mieszaniny pochłaniają-
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ce kurz, nawilżające i wiążące, świece, oleje do lamp parafinowych,
podpałki do grilla, 5 preparaty przeciwmolowe, środki do odświeżania powietrza, 11 urządzenia klimatyzacyjne, pochłaniacze wilgoci,
wkłady do pochłaniaczy wilgoci, pochłaniacze zapachów do pomieszczeń, lodówek i samochodów, klimatyzatory, wkłady zapachowe do odkurzaczy, odświeżacze zapachowe, atomizery zapachowe
do pomieszczeń.

(111) 301657
(220) 2017 01 19
(210) 466415
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) TARNIOWY KAROL KANCELARIA ADWOKACKA,
Warszawa, PL.
(540) LAFY
(510), (511) 35 usługi aukcyjne, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi pomocy w sprawach spornych.
(111) 301658
(220) 2017 01 19
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 03
(732) MODULOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) MODULOTHERM
(540)

(210) 466417

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, materiały uszczelniające, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły
zabezpieczające przed wodą i wilgocią, 19 materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe części budowlane, niemetalowe części
modułowe do budowania budynków prefabrykowanych, niemetalowe elementy budowlane prefabrykowane, niemetalowe elementy
i materiały budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe płyty izolacyjne, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, uszczelnianie budynków,
usługi izolacyjne, instalacja materiałów izolacyjnych, naprawa i izolacja połączeń okiennych, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane).
(111) 301659
(220) 2017 01 19
(210) 466433
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 27
(732) JANECKA KATARZYNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE, Końskie, PL.
(540) TOVA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, knoty do świec, 18 torebki,
parasole, parasolki, portfele, portmonetki, 25 buty, bielizna osobista,
chusty, krawaty, nakrycia głowy, nauszniki, odzież gotowa, okrycia
wierzchnie, palta, paski, piżamy, płaszcze, podkoszulki, rękawiczki,
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, szaliki, szale, t-shirty, żakiety, dodatki do odzieży nie zawarte w innych klasach, 26 dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, falbany do odzieży, frędzle,
girlandy [hafty], guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], hafty, igły,
koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby,
oczka do odzieży, haczyki do ubrań [zapięcia], ozdobne plakietki,
ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, sznurki
do odzieży, szpilki, inne niż biżuteria, taśmy do zasłon, wstążki [artykuły pasmanteryjne], zamki błyskawiczne, kwiaty sztuczne, sztuczne
owoce, sztuczne rośliny, girlandy sztuczne, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
butów, odzieży, ubrań, nakryć głowy, galanterii, toreb, torebek, plecaków, parasolek i parasoli, świec, dodatków do odzieży, artykułów

564

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do szycia i ozdobnych artykułów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, falbanek koronkowych, guzików, haftów, koronek, ozdób
koronkowych, ozdobnych plakietek, ozdób do ubrań, pasmanteryjnych taśm do zasłon, wstążek [artykuły pasmanteryjne], zamków
błyskawicznych, sztucznych kwiatów i owoców, sztucznych roślin
i girland, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy herbaty lub
kakao, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub
hurtowni z butami, odzieżą, ubraniami, nakryciami głowy, galanterią,
torbami, torebkami, plecakami, parasolkami i parasolami, świecami,
dodatkami do odzieży, artykułami do szycia i ozdobnymi artykułami
tekstylnymi, artykułami pasmanteryjnymi, falbankami koronkowymi,
guzikami, haftami, koronkami, ozdobami koronkowymi, ozdobnymi
plakietkami, ozdobami do ubrań, pasmanteryjnymi taśmami do zasłon, wstążkami [artykuły pasmanteryjne], zamkami błyskawicznymi,
sztucznymi kwiatami i owocami, sztucznymi roślinami i girlandami,
kawą, herbatą, kakao, napojami na bazie kawy herbaty lub kakao,
oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu.

(111) 301660
(220) 2017 01 19
(210) 466437
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 03
(732) KASPRZAK-KUJAWSKA URSZULA, Józefów, PL.
(540) Urszula
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 płyty (kompaktowe), kasety magnetofonowe, kasety
video, DVD.
(111) 301661
(220) 2017 01 13
(210) 466292
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 03
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) IDEA LENDING
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno -sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe,
karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy
komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe,
programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji
poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje
bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne
i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków
elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych
i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych,
16 druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruk-
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tażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze,
reklamy papierowe, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie
zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące
franszyzy, mianowicie pomoc przy prowadzeniu franszyz, administrowanie działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo zakresie
franszyzy, usługi świadczone przez franczyzodawcę, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów,
organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku
i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych
i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów
z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations,
usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego,
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, w tym
inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości,
usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie, bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi
ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa
w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności,
w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności,
usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat
terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie
i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji
kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe,
usługi zarządzania aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem
na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami
wartościowymi oraz raporty, analizy i opracowania w tym zakresie
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych
pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obro-
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tu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz
emitenta, usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi
spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia
lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu
pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz
i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe,
świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami
powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie,
clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz
udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych,
wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie
czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego,
raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie
nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane
z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi
doradcze dotyczące wszystkich ww. usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnych
i prasowych w zakresie wiadomości i aktualności, usługi przesyłania
informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy,
radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności
i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu
do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu
do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz
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danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach,
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, usługi publikacji elektronicznych
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań
audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych,
edukacyjno -szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy
w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów
komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów
komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie
programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo
w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach, 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych,
konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz
prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo
prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi
arbitrażowe, mediacje, usługi w zakresie spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie programów
komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja
o ww. usługach.

(111) 301662
(220) 2017 01 20
(151) 2017 07 25
(441) 2017 03 27
(732) WSSM WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 466456

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby,
opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów: produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki,
zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby
nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, urządzenia i przyrządy: nauko-
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we, 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,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe, instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie,
matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji
skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji
tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle,
sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary
do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze,
leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
karma dla zwierząt, słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe,
wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów spożywczych, obuwniczych, odzieżowych, kosmetycznych, chemicznych, sanitarnych, farmaceutycznych, jubilerskich,
zegarmistrzowskich, dekoracyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, oświetleniowych, budowlanych, fotograficznych, elektronicznych, muzycznych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej
i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, reklama, usługi marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i administracja
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji
sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa
i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie
czynszu, wynajem powierzchni, usługi wynajmu powierzchni handlowej, biurowej, usługowej, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji
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pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie
biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie kompleksami
handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości,
sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, wynajem nieruchomości, 37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków
i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy
obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji
grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana
opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń
łączności w tym telefonów, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport
towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, oraz organizowanie
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi
klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 301663
(220) 2017 01 23
(210) 466496
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) BROWAR MIEJSKI GLOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) KRASNA JĘDZA
(510), (511) 32 piwo.
(111) 301664
(220) 2017 01 23
(210) 466499
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) BROWAR MIEJSKI GLOGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) PŁOCHA GOCHA
(510), (511) 32 piwo.
(111) 301665
(220) 2017 01 23
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 03
(732) GSSM WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 466502

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 01.01.01, 03.09.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z papieru,
tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spi-
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nacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów i usług: produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki,
materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki,
broń biała, 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, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty
muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji
skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże
i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów,
wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg,
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy,
pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych
pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie usług
wynajmu powierzchni handlowej, biurowej, usługowej oraz parkingowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów spożywczych, obuwniczych, odzieżowych, kosmetycznych, chemicznych, sanitarnych, farmaceutycznych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, dekoracyjnych,
artykułów gospodarstwa domowego, oświetleniowych, budowlanych,
fotograficznych, elektronicznych, muzycznych, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajem nieruchomości, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych,
promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, reklama, usługi marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób
trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja
handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i im-
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prez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, 36 ubezpieczenia,
działalność finansowa, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny
nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo
w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą
nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji,
37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien,
instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna
oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów
sportowych, usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 301666
(220) 2017 01 23
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) W Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
(540)

(210) 466515

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy, biały, żółty,
jasnożółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(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) 301667
(220) 2017 01 23
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.

(210) 466516
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(540) W Wawel Feeling better, doing better
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy, biały, żółty,
jasnożółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.15, 27.05.01
(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) 301668
(220) 2017 01 23
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) W
(540)

(531) 01.03.02, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej i 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) 301670
(220) 2017 01 24
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FORTUNA AQUADRINK
(540)

(210) 466542

(210) 466517
Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki i napoje warzywno -owocowe,
soki i napoje owocowe, warzywne oraz warzywno -owocowe z dodatkiem mikro -i/lub makroelementów i/lub witamin, wody stołowe
i źródlane, wody smakowe, lemoniady, oranżady i toniki, napoje izotoniczne i energetyzujące, napoje musujące, wody mineralne i wody
mineralne smakowe, sok i napoje z dodatkiem wód mineralnych bądź
na bazie wód mineralnych, w tym soki napoje owocowe i warzywno-owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje instant zawarte w klasie 32.

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy, żółty,
jasnożółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.15
(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) 301669
(220) 2017 01 23
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) W Wawel
(540)
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(210) 466518

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy, biały, żółty,
jasnożółty

(111) 301671
(220) 2017 01 24
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB.
(540) Love
(540)

(210) 466547

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(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
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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 telefonów,
terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania
i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do elektronicznych transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy do przywoływania, 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, 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 produkcja
lub dystrybucją energii, gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji, aparaty służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania, wody i dostaw energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych
do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku wraz z telefonami,
ładowarki baterii do użytku z telefonami, pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych w samochodach, bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące
dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych
urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania lub przenoszenia telefonów przenośnych oraz wyposażenia
i akcesoriów telefonicznych, paski do telefonów komórkowych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty
i przyrządy do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), radiowe aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny
zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże do gier komputerowych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny
do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokalnych
sieci komputerowych (LAN), systemy operacyjne do USB, systemy
komputerowe dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe do chmur
obliczeniowych, programy do systemów obsługi sieci, komputerowe
programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych,
oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie
do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej, dzwonki do telefonów komórkowych
dostępne do pobrania, elektroniczne publikacje (do pobrania) do-

569

stępne on-line z komputerowych baz danych lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi
i Internetem, oprogramowanie komputerowe 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
elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych, opaski, które przekazują
dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefony i smartfony
w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci opasek, telefony
i smartfony w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/
lub innego elementu biżuterii, komputery w postaci zegarków, komputery w postaci opaski, komputery w postaci zawieszki, naszyjnika,
pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia
monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski 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, 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 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 wideotelefoniczne,
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
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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, 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
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do sieci, zarządzanie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych
używających oprogramowania, usługi w zakresie integracji systemów
komputerowych, komputerowe 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) 301672
(220) 2017 01 24
(210) 466557
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL.
(540) Poopeys baby care
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 5 pieluchy papierowe, jednorazowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, jednorazowe
pieluchy dziecięce do pływania, jednorazowe pieluchy z papieru dla
niemowląt, jednorazowe pieluchy do pływania dla dzieci i niemowląt, pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki dziecięce,
jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla niemowląt, pieluszki dla
niemowląt z papieru, pieluchy jednorazowe z papieru dla małych
dzieci, pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, profilowane pieluchy papierowe dla dzieci, profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, 16 chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe,
chusteczki higieniczne papierowe, chusteczki do nosa papierowe,
papierowe chusteczki do mycia, papierowe chusteczki do wycierania, chusteczki do twarzy z papieru, 24 ręczniki dla dzieci, ręczniki
[tekstylne] dla małych dzieci.
(111) 301673
(220) 2017 01 24
(210) 466559
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) STANZA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) STANZA
(510), (511) 35 reklama, działalność marketingowa, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo
w zakresie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa gruntu,
dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, nabywanie nieruchomości, organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, ocena i wycena
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego, 37 budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa części budynków, budowa budynków na zamówienie,
budowa nieruchomości, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), informacja budowlana, konserwacja i naprawa budynków, konstruowanie budynków
mieszkalnych i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje
w zakresie nadzoru budowlanego, kopanie ziemi, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie powierzchni budynków,
montaż konstrukcji budynków, murarstwo, nadzór budowlany, naprawa budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, odnawianie i renowacja budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji
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stalowych, remont nieruchomości, rozbiórka budynków, rozbiórka
konstrukcji, sprzątanie nieruchomości, stawianie fundamentów, stawianie domów z prefabrykantów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, stawianie szyldów, tynkowanie, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, usługi w zakresie wypożyczania narzędzi
i sprzętu budowlanego, usługi zarządzania budową, wiercenie studni wodnych, wzmacnianie gruntu, wyrównywanie terenu budowy,
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, zagospodarowywanie
gruntu pod zabudowę, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie budynków,
42 kontrola kosztów budowy, oględziny nieruchomości, planowanie
budowy nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, sporządzanie raportów dotyczących planowania
nieruchomości, usługi projektowe związane z nieruchomościami,
opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.

(111) 301674
(220) 2017 01 25
(210) 466584
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) DOBOSZ HOTEL BLUE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Police, PL.
(540) Hamilton Hotel
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, hotele, hotele dla zwierząt, kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, organizowanie
obozów i wakacji dotyczące zakwaterowania, wynajmowanie sal
na posiedzenia, usługi w zakresie wyposażenia i urządzenia kempingów, wypożyczanie namiotów.
(111) 301675
(220) 2017 01 25
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) RED PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Przybojewo, PL.
(540) redplant
(540)

(210) 466577

Kolor znaku: czerwony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 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, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży.
(111) 301676
(220) 2017 01 25
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka, PL.
(540) baumalog
(540)

(210) 466587

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(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) 301677
(220) 2017 01 25
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka, PL.
(540) TwinTower
(540)

571
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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) 301678
(220) 2017 01 26
(151) 2017 08 18
(441) 2017 04 24
(732) POZZANI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) filtrosfera.pl
(540)

(210) 466604

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do basenów,
usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do odkurzaczy, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do pralek,
usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży detalicznej dzbanków
szklanych, usługi sprzedaży detalicznej filtrów antybakteryjnych,
usługi sprzedaży detalicznej filtrów do basenów, usługi sprzedaży
detalicznej filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej filtrów
do lodówek, usługi sprzedaży detalicznej filtrów do odkurzaczy,
usługi sprzedaży detalicznej filtrów do okapów, usługi sprzedaży
detalicznej odkamieniaczy, usługi sprzedaży detalicznej płynów
i środków czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej pojemników,
usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących do pralek, usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących do suszarek, usługi
sprzedaży detalicznej środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej tabletek czyszczących, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do basenów, usługi sprzedaży hurtowej
akcesoriów do ekspresów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów
do lodówek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do odkurzaczy,
usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży
hurtowej akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży hurtowej do dystrybutorów wody, usługi
sprzedaży hurtowej dzbanków szklanych, usługi sprzedaży hurtowej
filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do basenów,
usługi sprzedaży hurtowej filtrów do ekspresów, usługi
sprzedaży hurtowej filtrów do lodówek, usługi sprzedaży hurtowej
filtrów do odkurzaczy, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do okapów,
usługi sprzedaży hurtowej odkamieniaczy, usługi sprzedaży hurtowej płynów i środków czyszczących, usługi sprzedaży hurtowej pojemników, usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do pralek, usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do suszarek,
usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do zmywarek,
usługi sprzedaży hurtowej tabletek czyszczących, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
on-line akcesoriów do basenów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów
do ekspresów, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do lodówek,
usługi sprzedaży on-line akcesoriów do odkurzaczy, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży on-line akce-
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soriów do pralek, usługi sprzedaży on-line akcesoriów do suszarek,
usługi sprzedaży on-line akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży
on-line do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży on-line dzbanków
szklanych, usługi sprzedaży on-line filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży on-line filtrów do basenów, usługi sprzedaży on-line
filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży on-line filtrów do lodówek,
usługi sprzedaży on-line filtrów do odkurzaczy, usługi sprzedaży
on-line filtrów do okapów, usługi sprzedaży on-line odkamieniaczy,
usługi sprzedaży on-line płynów i środków czyszczących, usługi
sprzedaży on-line pojemników, usługi sprzedaży on-line środków
czyszczących do pralek, usługi sprzedaży on-line środków czyszczących do suszarek, usługi sprzedaży on-line środków czyszczących
do zmywarek, usługi sprzedaży on-line tabletek czyszczących.

(111) 301679
(220) 2015 09 21 K
(210) 466612
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 24
(732) ROS-Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT.
(540) do designer outlet
(540)

(531) 24.17.05, 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,
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 bi-
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żuterii 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) 301680
(220) 2017 01 19
(210) 466617
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) CA24
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, urządzenia do transmisji i przetwarzania
danych, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo
przesyłania danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych, 35 reklama, kreowanie wizerunku
firmy, usługi marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie
planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe
bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie
komputerowych baz danych, analizy kosztów, 36 operacje bankowe,
usługi bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem
bezpośrednim przez systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi bankowości osobistej,
usługi finansowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo
finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych baz danych,
obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, obsługa kont bankowych,
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów
rozmów [chatroomów] i forów internetowych, świadczenie usług
komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów
komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji za pośrednictwem
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Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet,
transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz
danych i do Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy
wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi emisji
treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych,
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne tablice ogłoszeń.

(111) 301681
(220) 2017 01 20
(210) 466624
(151) 2017 07 25
(441) 2017 03 27
(732) ZENTIVA S.A., Bukareszt, RO.
(540) POBILAN
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 301682
(220) 2017 01 25
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 03
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Casa Pecunia
(510), (511) 33 wino.

(210) 466678

(111) 301683
(220) 2017 01 26
(210) 466694
(151) 2017 08 01
(441) 2017 03 27
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE MARKET ROKU
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.11.01, 18.01.19, 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) 301684
(220) 2017 01 26
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) R&D TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) R&D TECH
(540)

(210) 466706

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż maszyn z segmentu stolarki otworowej,
sprzedaż maszyn do obróbki metali, takich jak: piły, wiertarki, zgrzewarki, frezarki, wkrętarki, oczyszczarki, kopiarki, zarządzanie działalnością gospodarczą-utrzymywanie ruchu produkcyjnego, doradztwo z zakresu zakupu maszyn i narzędzi, 36 doradztwo w zakresie
pozyskiwania funduszy europejskich na działalność gospodarczą,
42 projektowanie ciągów technologicznych, projektowanie systemów technologicznych.
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(111) 301685
(220) 2017 01 26
(210) 466720
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) ŁOJEWSKI MICHAŁ I BIELENDA WOJCIECH SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław, PL.
(540) TWÓJ BROWAR
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 14.01.01, 14.01.02, 01.15.15, 12.03.01, 12.03.11
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna przez Internet takich produktów
jak: brewkity, chmiel, chusty serowarskie, dodatki piwowarskie, drożdże, ekstrakty słodowe, formy serowarskie, kultury jogurtowe, kultury serowe, podpuszczki, słody, surowce i akcesoria do uzyskiwania
sera: surowce i akcesoria piwowarskie, w tym: zestawy serowarskie.
(111) 301686
(220) 2017 01 26
(210) 466725
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 24
(732) POZZANI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) FILTROSFERA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do basenów,
usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do odkurzaczy, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do pralek,
usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży detalicznej akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży detalicznej dzbanków
szklanych, usługi sprzedaży detalicznej filtrów antybakteryjnych,
usługi sprzedaży detalicznej filtrów do basenów, usługi sprzedaży
detalicznej filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej filtrów
do lodówek, usługi sprzedaży detalicznej filtrów do odkurzaczy,
usługi sprzedaży detalicznej filtrów do okapów, usługi sprzedaży detalicznej odkamieniaczy, usługi sprzedaży detalicznej płynów i środków czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej pojemników, usługi
sprzedaży detalicznej środków czyszczących do pralek, usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących do suszarek, usługi sprzedaży detalicznej środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej tabletek czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
akcesoriów do basenów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów
do ekspresów, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do lodówek,
usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do odkurzaczy, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży hurtowej
akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży hurtowej akcesoriów do zmywarek, usługi
sprzedaży hurtowej do dystrybutorów wody, usługi sprzedaży hurtowej dzbanków szklanych, usługi sprzedaży hurtowej filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do basenów, usługi
sprzedaży hurtowej filtrów do ekspresów, usługi sprzedaży hurtowej
filtrów do lodówek, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do odkurzaczy, usługi sprzedaży hurtowej filtrów do okapów, usługi sprzedaży
hurtowej odkamieniaczy, usługi sprzedaży hurtowej płynów i środków czyszczących, usługi sprzedaży hurtowej pojemników, usługi
sprzedaży hurtowej środków czyszczących do pralek, usługi sprzedaży hurtowej środków czyszczących do suszarek, usługi sprzedaży
hurtowej środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży hurtowej tabletek czyszczących, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży online akcesoriów
do basenów, usługi sprzedaży online akcesoriów do ekspresów,
usługi sprzedaży online akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży
online akcesoriów do odkurzaczy, usługi sprzedaży online akcesoriów do okapów, usługi sprzedaży online akcesoriów do pralek, usługi sprzedaży online akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży online
akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży online do dystrybutorów
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wody, usługi sprzedaży online dzbanków szklanych, usługi sprzedaży online filtrów antybakteryjnych, usługi sprzedaży online filtrów
do basenów, usługi sprzedaży online filtrów do ekspresów, usługi
sprzedaży online filtrów do lodówek, usługi sprzedaży online filtrów
do odkurzaczy, usługi sprzedaży online filtrów do okapów, usługi
sprzedaży online odkamieniaczy, usługi sprzedaży online płynów
i środków czyszczących, usługi sprzedaży online pojemników, usługi
sprzedaży online środków czyszczących do pralek, usługi sprzedaży
online środków czyszczących do suszarek, usługi sprzedaży online
środków czyszczących do zmywarek, usługi sprzedaży online tabletek czyszczących.

(111) 301687
(220) 2017 01 26
(210) 466730
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI EVEREST,
Wałbrzych, PL.
(540) Liczyrzepa Duch Gór
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylowane, wino, napoje alkoholowe zawierające
owoce, wódka, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 301688
(220) 2017 01 26
(210) 466735
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OSIEDLE FORMA
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoczerwony, brązowy, pomarańczowy, żółty
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły papierowe, materiały reklamowe, druki,
gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte
w innych klasach, karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych
klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone
budynki z materiałów niemetalowych, 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieruchomości świadczone również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa,
zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w obrębie
nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również
w sieci on-line, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu
działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, usługi doradcze
inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą
dotyczącą projektów budowlanych, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi
w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich w aspekcie finansowego planowania i nadzorowania nakładów finansowych
na realizację inwestycji, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, usługi rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
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osiedlowymi i gruntami usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania
realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi
dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania analiz i raportów
finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub
wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano -mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego
wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami
budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania
inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi
projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz
wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz
technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych
i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących
inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów
terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 301689
(220) 2017 01 26
(210) 466737
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 24
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KONGRES RYNKU FMCG HANDEL PRZEMYSŁ USŁUGI
WIADOMOŚCI HANDLOWE MARKET ROKU Wiadomości
kosmetyczne DROGERIA ROKU
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 02.03.02, 02.03.23, 18.01.19, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.14
(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
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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) 301690
(220) 2017 01 26
(210) 466738
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PERŁA RYNKU FMCG TWÓJ WYBÓR
(540)

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 02.01.23, 26.01.01, 26.01.05, 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
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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) 301691
(220) 2017 01 26
(210) 466743
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.,
Jiangyin, CN.
(540)
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 6 stal surowa lub półprzetworzona, stopy stali, biały metal, bochny pudlarskie [metalurgia], metale nieszlachetne i ich stopy,
rury i rurki ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, szyny metalowe, drut ze stali, drut metalowy [z metali nieszlachetnych].
(111) 301692
(220) 2017 01 27
(210) 466777
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON CENTRUM
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole, PL.
(540) Dr BARON
(540)

Kolor znaku: granatowy, różowy
(531) 02.09.10, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
(111) 301693
(220) 2017 01 27
(210) 466778
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON CENTRUM
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: błękitny, biały, zielony, ciemnozielony, czarny, szary,
czerwony
(531) 03.05.05, 03.05.24, 06.19.11, 10.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
(111) 301694
(220) 2017 01 27
(210) 466779
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON CENTRUM
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole, PL.
(540)
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(540)

Kolor znaku: różowy, ciemnoróżowy, biały, szary, czarny
(531) 03.05.05, 03.05.24, 06.19.11, 10.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
(111) 301695
(220) 2017 01 27
(210) 466780
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 27
(732) KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON CENTRUM
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole, PL.
(540) ŚMIESZKA
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
(111) 301696
(220) 2017 01 27
(210) 466808
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KUBIK SŁAWOMIR DELIKATESY F.H.U.P., Bytom, PL.
(540) DELIKATESY ZAWSZE NISKIE CENY S.KUBIK 24h przyjazne
sklepy
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, czerwony, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny i wyroby garmażeryjne, nabiał, mleko i produkty mleczne, sery, jaja, tłuszcze
jadalne i oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki gotowe
owocowe, jarzynowe, mięsne, rybne, surówki, warzywa gotowane, konserwowane, galaretki, dżemy, desery, konfitury, kompoty,
chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby konserwowane, zupy, skorupiaki nieżywe, owoce morza, produkty ziemniaczane i mączno-ziemniaczane, ziemniaki, grzanki, koncentraty obiadowe, wyroby
kulinarne gotowe do spożycia, konserwy, 30 wyroby cukiernicze,
słodycze, lody, lód, wyroby piekarnicze, mąka, produkty mączne
i zbożowe, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty,
kakao, cukier, sól, przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), drożdże, proszek
do pieczenia, ciasta w proszku, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, sosy (przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, sosy do lodów i deserów, sorbety, desery, wafle, produkty sojowe zawarte w tej klasie,
musztarda, majonezy, bułka tarta, ciasta, pizze, gotowe potrawy
z ryżu i/lub makaronu, ciasta, ciastka, ciasteczka, sosy do sałat,
31 świeże warzywa i jarzyny, świeże owoce, świeże grzyby, kwiaty
naturalne i suszone do dekoracji, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, ziarna, migdały, pożywienie dla zwierząt domowych, ryby
żywe, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców
lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe,
sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, syropy zagęszczone, syropy do napojów,
kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty
do przygotowania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, piwo, 33 spirytus, wódki, wina, wina
musujące, miody pitne, alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka (likier), aperitify, brandy, cydr, destylowane
napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, koktajle, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, sake, whisky,
34 bibułki papierosowe, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
w e -papierosach, cygara, cygaretki, filtry do papierosów, gilotynki
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do cygar, papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, papierośnice, pojemniczki z gazem do zapalniczek, popielniczki dla palaczy, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne
niż olejki eteryczne, tabaka, tytoń, zapalniczki dla palaczy, zapałki,
35 usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej, katalogowej, wysyłkowej i bezpośredniej: świeżych
i gotowych artykułów spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa,
drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa
lub ryb, ryb świeżych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych
owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów,
bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów,
miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba,
pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru,
soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), kawy naturalnej, przypraw,
mąki i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy
i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, tłuszczy i olejów
jadalnych, konserw, przetworów, mrożonek, żywności detalicznej,
żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, używek,
papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środków wybielających i innych substancji
stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch,
noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych,
płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania
komputerowego, urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków,
artykułów papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów
gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy,
gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów
tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych,
produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi, produktów związanych z wystrojeniem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem i wyposażeniem
domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych urządzeń
do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, pieluszek
niemowlęcych jednorazowych z papieru lub celulozy, artykułów
i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.

(111) 301697
(220) 2017 01 27
(210) 466810
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KUBIK SŁAWOMIR DELIKATESY F.H.U.P., Bytom, PL.
(540) SPECJALISTYCZNY SKLEP Z ALKOHOLEM WIELBŁAD
CZŁOWIEK NIE WIELBŁĄD NAPIĆ SIĘ MUSI
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, brązowy, czarny, biały
(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny i wyroby garmażeryjne, nabiał, mleko i produkty mleczne, sery, jaja, tłuszcze jadalne
i oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki gotowe owocowe,
jarzynowe, mięsne, rybne, surówki, warzywa gotowane i konserwowane, galaretki, dżemy, desery, konfitury, kompoty, chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby konserwowane, zupy, skorupiaki nieżywe,
owoce morza, produkty ziemniaczane i mączno -ziemniaczane,
ziemniaki, grzanki, koncentraty obiadowe, wyroby kulinarne gotowe do spożycia, konserwy, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody,
lód, wyroby piekarnicze, mąka, produkty mączne i zbożowe, kawa,
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herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, cukier, sól,
przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), drożdże, proszek do pieczenia,
ciasta w proszku, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, sosy
(przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, sosy do lodów i deserów, sorbety, desery, wafle, produkty sojowe zawarte w tej klasie, musztarda, majonezy, bułka tarta, ciasta, pizze, gotowe potrawy z ryżu i/
lub makaronu, ciasta, ciastka, ciasteczka, sosy do sałat, 32 napoje
bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe,
warzywne, owocowo -warzywne, soki zagęszczone, przecierowe,
sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, syropy zagęszczone,
syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów,
syropy i preparatu do przygotowania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, piwo, 33 spirytus,
wódki, wina, wina musujące, miody pitne, alkohol ryżowy, alkohole
wysokoprocentowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka (likier), aperitify, brandy,
cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, sake,
whisky, 34 bibułki papierosowe, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e -papierosach, cygara, cygaretki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, papierośnice,
pojemniczki z gazem do zapalniczek, popielniczki dla palaczy, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne
niż olejki eteryczne, tabaka, tytoń, zapalniczki dla palaczy, zapałki,
35 doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi sprzedaży: detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią świeżych i gotowych artykułów spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa,
drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa
lub ryb, ryb świeżych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych
owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów,
bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów,
miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli,
musztardy, octu, sosów (przypraw), kawy naturalnej, przypraw, mąki
i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody mineralnej
i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, tłuszczy i olejów jadalnych,
konserw, przetworów, mrożonek, żywności detalicznej, żywności
dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów
i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum,
kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych,
mydeł, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu,
zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw,
paraleków i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych,
jednorazowych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców,
płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania komputerowego, urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków, artykułów papierniczych, artykułów
piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, toreb, przyborów
kuchennych i przyborów gospodarstwa domowego, opakowań
i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz
urządzeń i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania
i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć
głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych,
wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych,
artykułów sportowych, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi, produktów związanych z wystrojeniem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem
i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych urządzeń do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych,
pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
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(111) 301698
(220) 2017 01 30
(210) 466883
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 27
(732) KRAWCZYK KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO -USŁUGOWA ROMINEX, Rusociny, PL.
(540) DEKOPIAN
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlenia, lampy elektryczne, lampy stojące, lampy oświetleniowe, lampiony, lampki elektryczne na choinki, abażury do lamp, klosze, obudowy i zawieszenia
do lamp, żyrandole, żarówki oświetleniowe, 21 szkło surowe lub
półprzetworzone z wyjątkiem szkła konstrukcyjnego, szkło sproszkowane do dekoracji, grys dekoracyjny ze szkła, szkło ozdobne, szkło
emaliowane, szkło mleczne, szkło opalowe, szkło płaskie szlifowane,
stłuczka szklana, granulat szklany, mączka szklana, odpady szklane
i wyroby dekoracyjne z tych materiałów, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, dekoracyjne wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, dekoracyjne produkty architektury wnętrz i budynków:
dekoracyjne płyty szklane, dekoracyjne płyty elewacyjne szklane,
wyroby szklane malowane, wyroby ze szkła, kryształu i porcelany:
bryły grawerowane przestrzennie, figurki, szkło dekoracyjne i artystyczne, szyldy ze szkła, akwaria pokojowe, szkło użytkowe: butelki, dzbanki, kieliszki, wazony, szklanki, naczynia ze szkła, świeczniki,
oprawy świeczników.
(111) 301699
(220) 2017 01 30
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TIME TREND GRUPA ZIBI
(540)

(210) 466884

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 17.01.01, 17.01.03, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.16
(510), (511) 9 kalkulatory, kasy rejestrujące, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne, monitory, drukarki,
skanery, klawiatury i myszy komputerowe, pióra elektroniczne, nośniki informacji, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski optyczne, telefaksy, magnetofony, dyktafony, aparaty fotograficzne i kamery filmowe,
programy komputerowe na nośnikach elektronicznych, 14 metale
szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby jubilerskie,
biżuteria, przy rządy chronometryczne i zegarmistrzowskie, chronometry, zegary, zegarki, budziki, mechanizmy do zegarów i zegarków,
bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków koperty do zegarków, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, paski do zegarków,
szkiełka do zegarków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, 16 przyrządy do pisania i kreślenia, drukarki przenośne i materiały piśmienne, papier do pisania, segregatory biurowe,
stemple, skoroszyty, serwetki papierowe, koperty, mapy. kalendarze,
albumy, 18 skórzane teczki, aktówki, torby, torebki, walizki, paski,
portfele, portmonetki, smycze, 21 naczynia, zastawy stołowe, pojemniki i przy bory do użytku w gospodarstwie domowym, 34 cygarnice, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, kas rejestrujących, komputerów i komputerowych urządzeń peryferyjnych,
notesów elektronicznych, monitorów, drukarek, skanerów, klawiatur
i myszy komputerowych, piór elektronicznych, nośników informacji,
dyskietek, dysków magnetycznych, dysków optycznych, telefaksów,
magnetofonów, dyktafonów, aparatów fotograficznych i kamer filmowych, programów komputerowych na nośnikach elektronicznych
metali szlachetnych i półproduktów z metali szlachetnych, kamieni
szlachetnych i półszlachetnych, wyrobów jubilerskich, biżuterii, naczyń, cygarnic, zastaw stołowych, pojemników i przyborów do użytku w gospodarstwie domowym z metali szlachetnych, przyrządów
chronometrycznych i zegarmistrzowskich, chronometrów, zegarów,
zegarków, budzików, mechanizmów do zegarów, przyrządów do pisania i kreślenia, drukarek przenośnych i materiałów piśmiennych,
papieru do pisania, segregatorów biurowych, stempli, skoroszytów,
serwetek papierowych, kopert, map, kalendarzy, albumów skórzanych teczek, aktówek, toreb, torebek, walizek, pasków, portfeli, portmonetek, smyczy.
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(111) 301700
(220) 2017 01 30
(151) 2017 07 28
(441) 2017 03 27
(732) BINIECKI MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) REH-MED OSTEOPATIA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 466905

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 02.09.22
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi szkoleń
dla masażystów, trenerów personalnych, fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, rehabilitantów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, wykładów, kongresów, sympozjów, odczytów,
konferencji, seminariów, imprez kulturalnych i sportowych, 44 usługi
medyczne, lecznicze, terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, osteopaty, masażu, medycyny alternatywnej.
(111) 301701
(220) 2017 01 31
(210) 466930
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) MRÓZ-WOLANIN AGATA MOMA HOME DESIGN, Janki, PL.
(540) designConcept
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 żarówki oświetleniowe, żyradole, abażury do lamp,
lampki elektryczne na choinki, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy stojące, oprawki do lamp elektrycznych, reflektory
do lamp, rury oświetleniowe, światła sufitowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia
i instalacje oświetleniowe, żarniki do lamp elektrycznych, 20 zagłówki [meble], wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki
znamionowe, niemetalowe, taborety, toaletki, wezgłowia, wieszaki stojące na płaszcze, wolnostojące przepierzenia [meble], wózki
meblowe, kanapy, blaty stołowe, dekoracje wiszące, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzwonki do drzwi
niemetalowe, nieelektryczne, drzwi do mebli, dzwonki wiatrowe,
łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, materace, kanapo-tapczany, łóżka drewniane, karnisze do zasłon, kartoteki [meble],
kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kasety do ekspozycji
biżuterii, kredensy, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla małych dzieci, łóżka, materace dmuchane, do celów niemedycznych, maty do kojców
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, półki magazynowe,
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], maty
do spania, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, listwy do ram obrazów, nadmuchiwane meble,
ramy do obrazów, osłony do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy
do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, parawany [meble], płytki lustrzane,
płytki z prasowanego bursztynu, podgłówki, wałki, podstawy łóżek,
poduszki, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, sznury
do podwiązywania zasłon, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych,
tablice do zawieszania kluczy, taborety, pulpity do pracy w pozycji
stojącej, ramki do haftowania, siedzenia metalowe, skrzynie [paki]
niemetalowe, skrzynki na zabawki, stoiska wystawowe, stojaki
do butelek, stojaki na kapelusze, stojaki na książki, stojaki na parasole, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliki pod maszyny
do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu,
stoły kreślarskie, stoły metalowe, szafki na lekarstwa, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szafki zamykane, wykończe-
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niowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie,
wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, półki biblioteczne,
taborety ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, taśmy drewniane, toaletki, wezgłowia, wolnostojące przepierzenia [meble], wózki
meblowe, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, szkło srebrzone [lustra], sznury do podwiązywania zasłon, szyldy
z drewna lub tworzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej katalogowej, wysyłkowej oraz ofertą bezpośrednią takich
towarów jak: urządzenia do oświetlania, instalacje do oświetlenia,
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy do salonów, lampki
nocne i gabinetowe, lampki biurkowe, lampy reflektorowe, latarnie
oświetleniowe, lampiony, systemy prętowe i szynowe, oświetlenie
ścienne i sufitowe-spoty, żarówki oświetleniowe, żarówki elektryczne, źródła światła LED, pozostałe źródła światła, oświetlenie nad
obrazy, lustra, szafy, oświetlenie pod i nadszafkowe, oświetleniowe
oprawy uliczne i zewnętrzne konwencjonalne i LEDowe, oprawy
wbudowywane, oprawy meblowe, oprawy do lamp elektrycznych,
oświetlenie biura i domu, klosze, abażury, akcesoria oświetleniowe,
klosze do lamp, materiały do dekoracji wnętrz, meble, składowe elementy do mebli, akcesoria meblowe, osprzęt do mebli, artykuły wyposażenia wnętrz dla domu, artykuły dekoracyjnie dla domu, lustra,
wyroby z drewna, materace, poduszki., meble dla dzieci i niemowląt,
zabawki, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw].

(111) 301702
(220) 2017 01 31
(210) 466952
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 03
(732) GARBOLIŃSKI MAREK SUNDYSTRYBUCJA, Poznań, PL.
(540) ink MATTERS
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, jasnozielony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 1 drukarskie substancje chemiczne, światłoczułe płytki drukarskie, żywice stosowane w przemyśle drukarskim, dodatki
chemiczne do tuszy drukarskich, sensybilizowane klisze drukarskie
do druku offsetowego, oleje stosowane w produkcji tuszów drukarskich, środki chemiczne do użytku w drukarstwie, preparaty chemiczne do użytku w produkcji materiałów drukarskich, mieszaniny
do formowania w postaci kitu syntetycznego do użytku w produkcji
farb drukarskich dla branży drukarskiej, surfaktanty do obróbki papieru stosowane w procesach drukarskich, surfaktanty do obróbki
maszyn stosowane w procesach drukarskich, płytki o zwiększonej
czułości do użytku w drukarstwie, mieszaniny chemiczne stosowane wraz z sensybilizowanymi kliszami drukarskimi, środki dyspergujące do drukarstwa tekstylnego i barwienia wyrobów włókienniczych, środki penetrujące do drukarstwa tekstylnego i barwienia
wyrobów włókienniczych, produkty chemiczne stosowane w drukarstwie lub przy druku tekstów, obrazów, słów czy grafiki, 2 farby
poligraficzne, środki pomocnicze do farb i maszyn drukarskich,
folie i lakiery do uszlachetniania druków, pasta drukarska, laki drukarskie, tonery drukarskie, lakiery drukarskie, pigmenty drukarskie,
tusze drukarskie, tusze drukarskie stosowane w druku offsetowym,
błyszczące tusze drukarskie, termochromowe tusze drukarskie, pasty
drukarskie -tusz, metaliczne farby drukarskie, mieszanki drukarskie-tusz, farby drukarskie -tusz, tusze drukarskie stosowane w procesie
druku litograficznego, tusze do druku offsetowego, tusz do druku
płaskiego, atrament do drukarek atramentowych, proszki metalowe
dla drukarzy, pasty drukarskie do reprodukcji, toner do drukowania
offsetowego, lakiery do tuszów drukarskich, wkłady atramentowe,
pełne, do drukarek, tusze drukarskie utwardzane promieniami ultrafioletowymi, pigmenty drukarskie do materiałów tekstylnych, dodatki suszące do tuszów drukarskich, barwniki do produkcji tuszów
drukarskich, tusze do użytku w drukarstwie, pigmenty do użytku
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w tuszach drukarskich, stosowane w procesie druku litograficznego,
metale w formie folii dla drukarzy, metale w postaci folii dla drukarzy, folie metalowe do użytku przez drukarzy, proszek metalowy
do użytku przez drukarzy, metale w postaci proszku dla drukarzy,
farby do użytku w przemyśle drukarskim, folie metalowe do stosowania przy drukowaniu, organiczne pigmenty do produkcji tuszów
drukarskich, tusze zapachowe w mikrokapsułkach do druku fleksograficznego, wkłady z tonerem pełne do drukarek laserowych, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, metale nieżelazne w postaci folii dla drukarzy, wielowarstwowe folie ze stopów
aluminium dla drukarzy, kartridże z tuszem do drukarek atramentowych napełnione, metale nieżelazne w postaci proszku dla drukarzy,
wkłady z tonerem-pełne do drukarek igłowych, metale szlachetne
w postaci proszku dla drukarzy, wkłady wypełnione tuszem stałym do drukarek atramentowych, wkłady z atramentem jadalnym,
pełne, do drukarek, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek
atramentowych, tusze drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, pigmenty do stosowania w produkcji tuszów drukarskich,
barwniki do użytku w produkcji tuszów drukarskich, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących, toner
w kartridżach do komputerowych urządzeń drukujących, dodatki
do tuszu drukarskiego do celów suszenia, wkłady z tonerem, pełne,
do drukarek i fotokopiarek, proszki metalowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, proszki metalowe dla malarzy, artystów,
dekoratorów lub drukarzy, folia metalowa dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, proszki ołowiane dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metalowe folie dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, metal w postaci folii do użytku w drukowaniu, materiały
do użytku jako części składowe tuszów drukarskich, metale w formie
proszku dla drukarzy, malarzy i dekoratorów, metale w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie z ołowiu dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, barwniki do użytku jako środki
pomocnicze w branży drukarskiej, wkłady z tonerem pełne do obsługiwanych elektronicznie urządzeń drukujących, proszki metalowe do użytku przez malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folia
z metali szlachetnych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
proszki ze stopów ołowiu dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie ze stopów ołowiu dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, folie metalowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu,
drukarstwie i sztuce, metale nieżelazne w postaci folii dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, metale szlachetne w postaci proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metale nieżelazne
w postaci proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, proszki z metali szlachetnych do użytku przez malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, metale w postaci folii i proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.

(111) 301703
(220) 2017 02 01
(210) 466972
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe, PL.
(540) ZBÓJNICKA
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 30 herbaty.
(111) 301704
(220) 2017 02 01
(210) 466984
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa, PL.
(540) Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing bezpośredni, badania opinii publicznej, badania rynkowe, rynkowe badania opinii publicznej,
skomputeryzowane badania rynkowe, usługi w zakresie badania
rynku, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), dystrybucja filmów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja
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seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, dostarczanie informacji edukacyjnych,
edukacja, edukacja dorosłych, 42 badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania w dziedzinie programów i oprogramowania
komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, 43 organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, dostarczanie żywności osobom
potrzebującym [usługi charytatywne], 44 doradztwo żywieniowe,
badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje
psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna,
przeprowadzanie testów psychologicznych, psychiatria, psychoterapia, badania medyczne, 45 badania prawne, doradztwo prawne,
doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji
osobistych.

(111) 301705
(220) 2017 02 01
(210) 466985
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Estrinel HA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele-do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, suplementy diety,
żywność dietetyczna-do celów medycznych, żywność do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych.
(111) 301706
(220) 2017 02 01
(210) 466991
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) LOŻA KRZYSZTOF NOWOSAD SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) LEI food & drinks
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 chipsy jabłkowe, dżemy, mięsa i wędliny, 30 miody,
31 świeże owoce, jabłka, 32 soki owocowe, soki mieszane.
(111) 301707
(220) 2017 02 02
(210) 467021
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) HURTOWNIA ROLNO -OGRODNICZA INAGRI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz, PL.
(540) Inagri Twoja ziemia Nasza pasja
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, zielony, jasnozielony
(531) 05.05.20, 05.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki do ochrony nasion, karbonyl do ochrony roślin,
nawozy użyźniające glebę takie jak: nawozy azotowe, nawozy ptasie
guano, wapniowe nawozy cyjanamiol, cyjanamid wapniowy, fosforany, superfosfaty, ściółki do użyźniania gleby[nawóz], torf do uprawy roślin, wodorosty[nawóz], żużel[nawóz], preparaty do użyźniania
gleby, 5 środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów takie jak:
fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki do pasz do celów leczni-
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czych, środki chwastobójcze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze
zbóż, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, sadzonki, cebulki do hodowli roślin, kłącza i nasiona roślin ozdobnych,
owocowych, warzyw i jarzyn, karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty i superkoncentraty
paszowe, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.

(111) 301708
(220) 2017 02 02
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE AQUA bella
(540)

(210) 467022
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(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym wypożyczanie autokarów, samochodów i samochodów wyścigowych, 41 organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

(111) 301711
(220) 2017 02 14
(210) 467108
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) PAZIEWSKI SŁAWOMIR ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA
ACORD, Pilczyn Stary, PL.
(540) ACORD
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 301712
(220) 2017 02 03
(210) 467110
(151) 2017 08 07
(441) 2017 03 27
(732) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol, CY.
(540) DENTA CARE MEDICOVER GROUP
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, srebrny, ciemnozielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.22, 19.03.03, 19.03.25
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 301709
(220) 2017 02 02
(210) 467045
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki, PL.
(540) POLSKIE PRZYSMAKI MIĘSO I WĘDLINY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze
zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby garmażeryjne mięsne, 35 usługi
prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa, wędzenie żywności, przetwórstwo rolno -spożywcze
polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu wyrobów mięsnych i wędliniarskich.
(111) 301710
(220) 2017 02 03
(210) 467083
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 03
(732) MIECZKOWSKA MARTA DEVIL-CARS, Białystok, PL.
(540) DEVIL-CARS PL
(540)

(531) 25.07.02, 25.07.04, 25.07.05, 27.05.01

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, zielony, ciemnozielony,
niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.03, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych
i sztucznych szczęk, 41 usługi edukacyjne w zakresie profilaktyki
stomatologicznej, 42 projektowanie i opracowywanie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk, 44 usługi dentystyczne, w tym
zabiegi związane z profilaktyką dentystyczną, stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, usługi
ortodontyczne, konsultacje i przeglądy dentystyczne, dopasowywanie protez dentystycznych.
(111) 301713
(220) 2017 02 03
(210) 467111
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) WILCZEWSKI PIOTR PJ, Warszawa, PL.
(540) SMOOTH COFFEE KAWEPALE ESTABLISHED 2014
(540)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania z materiałami promocyjnymi, pliki cyfrowe z treściami multimedialnymi do pobrania,
16 filtry do kawy papierowe, filtry papierowe do ekspresów do kawy,
publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, opakowania z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
etykiety z papieru, drukowane foldery informacyjne, 30 kawa, kapsułki
z kawą, torebki z kawą, kawa, herbata i namiastki tych towarów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę],
wyciągi z herbaty, herbaty ziołowe [napary], herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, yerba mate, mieszanki kawy i cykorii, napoje
na bazie substytutów kawy, prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania
jako substytuty kawy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej takich
towarów jak: elektryczne młynki do kawy, elektryczne spieniacze mleka
do kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne warniki do kawy,
elektryczne filtry do kawy, ekspresy do kawy espresso, elektryczne perkolatory do kawy, domowe ekspresy do kawy [elektryczne], elektryczne
bezprzewodowe zaparzacze do kawy, ekspresy do palenia ziaren kawy,
filtry do kawy papierowe, filtry papierowe do ekspresów do kawy, kawa,
kapsułki z kawą, torebki z kawą, kawa, herbata i namiastki tych towarów,
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substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], wyciągi z herbaty, herbaty ziołowe [napary], herbaty ziołowe,
inne niż do celów leczniczych, yerba mate, mieszanki kawy i cykorii,
napoje na bazie substytutów kawy, prażony jęczmień i słód do użytku
jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, czajniczki do herbaty, dzbanki do kawy,
kubki, szklanki, filiżanki do kawy, mieszadełka do kawy, miarki do kawy,
ceramiczne serwisy do kawy, filtry do kawy nieelektryczne, nieelektryczne młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne, nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące
część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, serwisy do kawy z metali szlachetnych, puszki
na herbatę, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne, kubki termoizolacyjne, kubki do napojów, izolacyjne osłony-uchwyty na kubki
z napojami, butelki izolowane, termosy, zestawy do zaparzania yerba
mate, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 40 palenie i przetwarzanie kawy, 41 szkolenia dla baristów.

(111) 301714
(220) 2017 02 06
(210) 467133
(151) 2017 08 07
(441) 2017 03 27
(732) ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DoIT
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 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 elektroniczne i multimedialne, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji
elektronicznych dostarczanych do odbiorców drogą on-line, usłu-
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gi 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) 301715
(220) 2017 02 06
(210) 467135
(151) 2017 08 07
(441) 2017 03 27
(732) BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) Bartek. I o to biega!
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, obuwie ortopedyczne do ćwiczeń, obuwie profilaktyczne, ortopedyczne wkładki do obuwia,
wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, ortopedyczne podeszwy do obuwia, 25 odzież, odzież skórzana lub z imitacji skóry, obuwie męskie, damskie i młodzieżowe, obuwie dla dzieci, obuwie dla
niemowląt, obuwie skórzane, obuwie tekstylne, obuwie z tworzyw
sztucznych, pantofle domowe, kapcie, kalosze, drewniaki, baletki,
obuwie sportowe, obuwie gimnastyczne, wkładki do obuwia, spody
obuwnicze, cholewki obuwnicze, czapki, berety, skarpety, podkolanówki, rajstopy, ochraniacze bawełniane na stopy, rękawiczki tekstylne i wełniane.
(111) 301716
(220) 2017 02 06
(210) 467137
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 03
(732) BENIW ANDRZEJ STARY LWÓW, Rzeszów, PL.
(540) Stary Lwów
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów
spożywczo -przemysłowych, oraz ich reklama, w tym sprzedaży:
odzieży, obuwia, mebli, materiałów budowlanych niemetalowych,
przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, mięsa i przetworów mięsnych, produktów mlecznych, wyrobów cukierniczych,
słodyczy i produktów mącznych, napoi bezalkoholowych, napoi
alkoholowych, świeżych owoców i warzyw, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży usług związanych z prowadzeniem barów szybkiej
obsługi, usług gastronomicznych z własnym zapleczem, produktami
i transportem, domów turystycznych, hoteli, kafeterii, kawiarni, moteli, pensjonatów, restauracji, usług związanych z wynajmowaniem
pomieszczeń na pobyt czasowy, usług związanych z prowadzeniem
salonów fryzjerskich, usług manicure, salonów piękności (kosmetycznych), usług tatuowania, usług wizażu, usług w zakresie higieny
i mody dla ludzi, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 43 bary
szybkiej obsługi (snack-bary), obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, domy turystyczne, hotele,
kafeterie, kawiarnie, motele, pensjonaty, restauracje, usługi barowe,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 44 salony fryzjerskie, manicure, salony piękności (kosmetyka), tatuowanie, usługi wizażu, usługi w zakresie higieny i mody dla ludzi.
(111) 301717
(220) 2017 02 06
(210) 467141
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) MAŁKOWSKI JAROSŁAW AGENCJA FOTOGRAFICZNA
BANKFOTO, Opole, PL.
(540) bf bankfoto
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, promocja, usługi marketingowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, fotokopiowanie,
powielanie dokumentów, 40 wywoływanie filmów fotograficznych,
wykonywanie odbitek fotograficznych, kopiowanie zdjęć, usługi fotografii cyfrowej, usługi drukowania, introligatorstwo, 41 usługi robienia zdjęć, fotoreportaży, studia fotograficzne.
(111) 301718
(151) 2017 08 08

(220) 2017 02 06
(441) 2017 04 18

(210) 467150
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(732) FOJTUCH PATRYCJA PERON, Bielsko -Biała, PL.
(540) Peron
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, czerwony, żółty
(531) 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 18.01.11, 18.01.23, 01.15.11,
05.07.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym catering, usługi kawiarniane i barowe.
(111) 301719
(220) 2017 02 06
(210) 467152
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 10
(732) PRZYCHODNIA PORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) PRZYCHODNIA PORTOWA
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 18.04.01, 24.13.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 41 zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk
medycznych, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów
medycznych, 42 laboratoria medyczne, usługi laboratoryjne w zakresie
badań medycznych, badania laboratoryjne, analizy laboratoryjne, usługi
laboratoriów analitycznych, 44 ośrodki zdrowia, kliniki medyczne, szpitale, usługi medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, zapewnianie
leczenia medycznego, opieka pielęgniarska (medyczna-), badania medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, konsultacje medyczne,
poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, usługi terapeutyczne, fizjoterapia, medyczne badania osób, usługi telemedyczne, usługi medycyny alternatywnej, informacja medyczna, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu.
(111) 301720
(220) 2017 02 06
(210) 467153
(151) 2017 08 07
(441) 2017 03 27
(732) STASZCZYK ZYGMUNT, Warszawa, PL.
(540) T-LOVE
(510), (511) 9 muzyka, filmy, elektroniczne publikacje tekstowe i obrazowe utrwalone na nośnikach, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, muzyczne nagrania dźwiękowe, magnetyczne taśmy muzyczne audio i wideo, płyty DVD z nagraniami muzycznymi, płyty
VCD z nagraniami muzycznymi, płyty kompaktowe CD z nagraniami
muzycznymi, płyty gramofonowe (winylowe), płyty Blu-ray, dyski
kompaktowe (CD -ROM-y) audio i wideo zawierające muzykę, kasety
muzyczne, kasety wideo z nagraniami muzycznymi, oprogramowanie do komponowania muzyki, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, pliki muzyczne do pobierania, etui na płyty i kasety muzyczne,
16 plakaty, afisze, foldery, prospekty, albumy, kalendarze, naklejki,
nalepki, fotografie, dyplomy, karty pocztowe, karty muzyczne z życzeniami, wydawnictwa muzyczne, reprodukcje graficzne, czasopisma muzyczne, książki, publikacje utworów muzycznych, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyków, konkursy muzyczne, nagrywanie muzyki na płytach i kasetach, produkcja nagrań muzycznych audio i wideo
na płytach oraz wszelkich nośnikach magnetycznych i optycznych,
udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, wypożyczanie taśm au-
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dio zawierających nagraną muzykę, publikowanie tekstów muzycznych, produkcja muzycznych filmów wideo.

(111) 301721
(220) 2017 02 06
(151) 2017 08 07
(441) 2017 03 27
(732) NAGŁOWSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) N NAGŁOWSKI
(540)

(210) 467167

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 importowo-eksportowe agencje, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, 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 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 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, 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], badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zgrupowanie towarów na rzecz osób
trzecich pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach, punktach skupu i w sieci internetowej, obejmujące,
rudy metali, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, stopy
metali nieszlachetnych, stal surowa lub półprzetworzona, metale kolorowe surowe lub półprzetworzone oraz ich stopy, wyroby hutnicze, ob-
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rót złomem oraz odpadami niemetalowymi, sprzedaż: pojazdów, samochodów i ciągników, motorów, motocykli, motorowerów, sprzedaż:
materiałów opałowych takich jak tarcica, węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, ekogroszek, brykiet, miał węglowy, drewno kominkowe,
pellet drzewny, sprzedaż materiałów budowlanych takich jak: niemetalowe elementy konstrukcyjne stosowane w budownictwie, ogniotrwałe
materiały budowlane niemetalowe, dachowe pokrycia niemetalowe,
niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, krokwie dachowe, łupki
dachowe, dachówki niemetalowe, profile niemetalowe do gzymsów,
bitumiczne powłoki dachowe, nawierzchnie tłuczniowe, pokrycia ścienne niemetalowe, siding winylowy, zaprawy budowlane, beton, szalunki
do betonu niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlana
tektura [asfaltowana], budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane
płyty niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, kamień budowlany, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nawierzchnie asfaltowe,
azbestowa zaprawa, azbestowy cement, cement, porfir, smoła, cementowe płyty, tynk, wapno, cegły, terakota, piaskowiec dla budownictwa,
boazeria, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno na profile, drzwi niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, okienne ramy niemetalowe, okna niemetalowe, parkiety, płytki
parkietowe, podłogi niemetalowe, sztuczny kamień, płytki podłogowe
niemetalowe, podłogowe deski, drewno na klepkę bednarską, belki niemetalowe, belki policzkowe, wangi [części schodów] niemetalowe,
dźwigary niemetalowe, podpory niemetalowe, bruki odblaskowe,
wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, 37 naprawa i konserwacja pojazdów, samochodów, demontaż, przebudowa, serwisowanie środków transportu, usuwanie rdzy, usługi w zakresie blacharstwa,
zabezpieczanie pojazdów przed korozją, bieżnikowanie opon, czyszczenie, mycie, 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 [naprawa],
piaskowanie, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, szlifowanie, wulkanizacja opon [naprawy], wyważanie opon, usługi instalowania
i naprawy urządzeń do klimatyzacji, uszlachetnianie i tuningowanie samochodów, diagnostyka samochodowa, usługi doradcze, badawcze
i informacyjne w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy pojazdów
i samochodów, 39 usługi kierowców, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, transport, rezerwacja transportu, transport
autobusowy, transport kolejowy, transport łodziami, transport mebli,
transport pasażerski, transport samochodami opancerzonymi, usługi
transportu samochodami silnikowymi, chroniony transport przedmiotów wartościowych, informacja o transporcie, fracht, fracht [przewóz
towarów], pośrednictwo frachtowe, frankowanie przesyłek pocztowych, wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie
pojazdów, podnajmowanie pojazdów, wypożyczanie wagonów towarowych, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa towarów, usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], eskortowanie podróżnych, składowanie towarów, informacja o składowaniu, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, informacje o ruchu drogowym, logistyka
transportu, rezerwacja miejsc na podróż, załadunek, wyładunek statków, usługi rozładunku towarów, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, parkowanie samochodów, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, pilotowanie, usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, holowanie, autoholowanie,
40 niszczenie odpadów i odpadków, recykling odpadów i odpadków,
sortowanie odpadów i odpadków i surowców wtórnych i ich przetwarzanie, spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, złomowanie pojazdów, doradztwo dla firm w zakresie organizowania gospodarki odpadami poprodukcyjnymi, zarządzanie gospodarką złomem
i odpadami .

(111) 301722
(220) 2017 02 06
(210) 467177
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) SKOREK URSZULA, MAJDA BARTŁOMIEJ ŚWIAT PIW SPÓŁKA
CYWILNA, Rudna Wielka, PL.
(540) BIES CZADOWE
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 24.15.21
(510), (511) 32 piwo, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, czarne piwo (piwo ze słodu palonego),
piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo jasne typu ale,
kwas chlebowy (napoje bezalkoholowe).
(111) 301723
(220) 2017 02 06
(210) 467200
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) SŁOTWINKA CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Trzciana, PL.
(540) SŁOTWINKA CENTRUM SA
(540)

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 07.03.11, 07.01.08, 26.03.01, 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
następujących towarów: lemoniady, likiery, wódki, wina, koniaki, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, piwo, napoje i soki pomidorowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców, napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, miód
pitny, wyciągi z owoców alkoholowe, środki wybielające, środki czyszczące, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, środki do czyszczenia
zębów, antystatyczne preparaty do celów domowych, aromaty (olejki
aromatyczne), saszetki aromatyczne do bielizny, środki do zamaczania
bielizny, preparaty do czyszczenia, dezodoranty do użytku osobistego,
preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, wody toaletowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, lakiery do paznokci, ozdoby dla celów kosmetycznych, pasty, proszki, płyny do zębów, pasty do butów, pasty do podłogi i mebli, produkty perfumeryjne,
środki do prania, szampony, środki do toalety, przybory kuchenne oraz
gospodarstwa domowego oraz pojemniki, pojemniki szklane, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, przyrządy
do czyszczenia, deski do krojenia w kuchni, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, filtry nieelektryczne do kawy,
przybory kosmetyczne, pojemniki do kuchni, pojemniki do lodu, sztućce, młynki ręczne do użytku domowego, mydelniczki, naczynia do picia,
termosy do napojów, przybory do użytku domowego, przybory kuchenne, zestawy do przypraw, serwisy, nakrycia stołowe, szczoteczki
do zębów, szczotki, naczynia szklane, tace papierowe, talerze, przybory
toaletowe, zestawy stołowe z metali nieszlachetnych, pojemniki termoizolacyjne na żywność, tytoń, przybory dla palaczy, cygara, fajki, zestawy dla palaczy, papierosy, tabaka, zapalniczki dla palaczy, zapałki, mięso,
drób, dziczyzna, bekon, słonina, buliony, chrupki ziemniaczane, filety
rybne, flaki, grzyby konserwowane, jaja, kapusta kwaszona, kiełbasy,
konfitury, mięso konserwowane, produkty mleczne, mrożone owoce,
napoje mleczne z przewagą mleka, oleje jadalne, owoce konserwowane, galaretki owocowe, potrawy na bazie ryb, ryby konserwowane, ryby
nieżywe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery, skorupiaki nieżywe,
sosy mięsne, szynka, śledzie, tłuszcze jadalne, zwierzyna łowna, żelatyna
do celów spożywczych, żywność solona, kawa, herbata, ryż, cukier, aromaty i przyprawy do żywności, batony, biszkopty, budynie, bułki, chleb,
ciasta, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, enzymy do ciasta, grysiki,
gumy do żucia, kakao, żywność dla dzieci, wyroby z kakao, kasze spożywcze, keczup, lody spożywcze, majonezy, makarony, mąka spożywcza, miód, musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, ocet, ozdoby jadalne do ciast, pasztety, przypra-

584

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wy, pizze, potrawy na bazie mąki, ryż, słodycze, sosy, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, produkty zbożowe, rośliny zbożowe, produkty rolne,
leśne, ogrodnicze, grzyby świeże, korzenie spożywcze, kwiaty naturalne, owoce cytrusowe, owoce świeże, pożywienie dla kotów, psów i innych zwierząt, rośliny, żywe ryby, warzywa świeże, ziarno kawowe, surowe ziemniaki, zarodki, kiełki, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
skorupiaki żywe, artykuły biurowe, papier, czasopisma, nienaświetlone
błony fotograficzne, środki higieniczne, wata, pieluszki, podpaski, papier toaletowy, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa fachowe doradztwo
handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, obsługi informatycznej handlu, dystrybucja materiałów reklamowych związanych
z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia
handlu, badanie rynku, reklamowanie, reklamy telewizyjne, radiowe,
prasowe i wizualne w zakresie handlu, organizacja wystaw, pokazów
handlowych i reklamowych, pokazów towarów, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów franchisingowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw handlowych, wypożyczanie i wynajem wyposażenia
pomieszczeń handlowych, w tym sklepów samoobsługowych, takiego
jak: dystrybutory automatyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe
i wyposażenie biur oraz wynajem pozostałego wyposażenia pomieszczeń handlowych (nie sklasyfikowanego w innych klasach), Udzielanie
porad handlowych konsumentom, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, sprawy dotyczące nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, wynajem nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
41 doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, gimnastyka,
instrukcje, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, konkursy, organizowanie, kultura fizyczna, lekcje gimnastyki, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka gimnastyki, nauka
w zakresie sportu, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie imprez gimnastycznych,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
organizowanie konkursów sportowych, pokazy gimnastyczne, organizowanie i przygotowywanie imprez sportowych, szkolenie sportowe,
szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi edukacyjne dotyczące sportu,
usługi klubów sportowych, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe, usługi sportowe i kulturalne, usługi
szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi
trenerskie, usługi trenera osobistego jako trening sprawności fizycznej,
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie treningu fizycznego, zajęcia sportowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na kongresy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie sal konferencyjnych, restauracje, usługi restauracyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
44 doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, gabinety pielęgnacji skóry, łaźnie tureckie, usługi manicure, masaż i masaż terapeutyczny
shiatsu, masaż tajski, masaże, refleksologia, salony fryzjerskie, salony
piękności, solaria, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie obiektów i sprzętu saun, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, usługi drenażu limfatycznego, usługi fizjoterapii, usługi
fryzjerskie, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kształtowania brwi,
usługi manicure i pedicure, usługi masażu stóp, usługi medycyny alternatywnej, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji stóp, usługi
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przedłużania rzęs, usługi refleksologiczne, usługi salonów pielęgnacji
paznokci, usługi saun, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie
ozdabiania ciała, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi zabiegów na cellulitis,
zabiegi depilacyjne.

(111) 301724
(220) 2017 02 07
(210) 467207
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) CHEMICZNO -FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ESPEFA, Kraków, PL.
(540) ESPEFA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne, leki.
(111) 301725
(220) 2017 02 07
(210) 467230
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) YELLOW BAHAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Góra Spokoju
(510), (511) 41 rozrywka, usługi związane z organizacją wypoczynku, ośrodki rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki
wypoczynkowe, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi
rekreacyjne, obozy rekreacyjne, organizowanie obozów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach,
organizowanie szkoleń, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i przeprowadzanie imprez i seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, usługi
edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe,
udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, narad, spotkań, balów, wystaw, parki rozrywki,
organizowanie konkursów rozrywkowych, planowanie przyjęć rozrywkowych, organizacja koncertów, użytkowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, edukacja (nauczanie),
usługi sportowe, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 43 hotele, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, obsługa turystów i podróżnych, usługi w zakresie prowadzenia hoteli
i moteli, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług przez hotele i motele, obsługa przyjęć okazjonalnych, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, usługi w zakresie obozów turystycznych w zakresie zakwaterowania, hotelowe
usługi cateringowe, usługi gastronomiczne, usługi restauracji hotelowych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, organizowanie posiłków w hotelach, usługi
hotelowo -restauracyjne w zakresie podejmowania gości, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
dla wczasowiczów, usługi w zakresie kwater wczasowych, wynajmowanie kwater, tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
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(111) 301726
(220) 2017 02 07
(210) 467236
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 08
(732) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,
Lublin, PL.
(540) KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 1918 2018
(540)

(531) 26.01.10, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawczą
i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów, 16 publikacje, materiały do nauczania, artykuły papiernicze, 18 aktówki, dyplomatki, walizki, torby, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, 21 naczynia
do picia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, 25 ubrania, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej publikacji, publikacji elektronicznych, aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej, oprogramowania dla komputerów, materiałów do nauczania,
artykułów papierniczych, aktówek, dyplomatek, walizek, toreb, teczek,
plecaków, portfeli, portmonetek, naczyń do picia, naczyń ceramicznych, naczyń stołowych, ubrań, odzieży, nakryć głowy, obuwia, usługi
w zakresie komputerowych baz danych, usługi w zakresie reklamy,
38 usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji, elektroniczne serwisy-wiadomości elektroniczne, 41 usługi w zakresie edukacji,
nauki, kultury, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów, zjazdów, warsztatów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, doradztwo
zawodowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów, tłumaczenia, wypożyczanie książek, zdjęcia, 42 prace badawczo-rozwojowe,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania prawne, usługi
prawnicze, usługi arbitrażowe, wzornictwo przemysłowe, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich, 45 organizowanie zgromadzeń religijnych,
zarządzanie prawami autorskimi, prawne administrowanie licencjami,
licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, doradztwo duchowe, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, badania prawne.
(111) 301727
(220) 2017 02 08
(210) 467240
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) EKOTECH INŻYNIERIA POPIOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tefra 25
(540)
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(540) POLSKI PRODUCENT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 05.09.17, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owocowe
i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe i warzywne, marmolady, powidła, dżemy, konfitury, galaretki,
nadzienia cukiernicze owocowe, owoce wysycane i kandyzowane,
kompoty, owoce pasteryzowane i mrożone, konserwy warzywne,
marynaty warzywne, warzywa kwaszone, koncentraty warzywne,
warzywa mrożone, konserwy warzywno -mięsne, moszcze owocowe
i warzywne, 30 sosy, w tym do sałatek, majonez, musztarda, 32 soki
i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki owocowe słodzone,
napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów.
(111) 301729
(220) 2017 02 08
(210) 467244
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VOIGT
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 21 sprzęt i 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,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z preparatami,
sprzętem i artykułami do czyszczenia, sprzątania i mycia, 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) 301730
(220) 2017 02 08
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) Société Jas Hennesy & Co., Cognac, FR.
(540) Hennessy
(540)

(210) 467251

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 25.07.06, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
19 materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały budowlane niemetalowe.
(111) 301728
(220) 2017 02 08
(210) 467243
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.

Kolor znaku: złoty, srebrny
(531) 19.07.01, 19.07.16, 19.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(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 papierowe lub plastiko-
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we, 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) 301731
(220) 2017 02 08
(210) 467313
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 03
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) A.D. 1891 SOPLICA KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ
(540)

Nr 2/2018

(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, artykułów ściernych i do cięcia, artykułów BHP, odzieży i obuwa ochronnego, okularów i masek ochronnych, maszyn i urządzeń
do obróbki i przetwórstwa, maszyn rolniczych, maszyn do robót
ziemnych i budowlanych, maszyn dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, ręcznie sterowanych
narzędzi i przyrządów budowlanych lub do naprawy i konserwacji
lub do obróbki materiałów, urządzeń zabezpieczających lub ochronnych lub sygnalizacyjnych, narzędzi do obróbki, narzędzi i urządzeń
do spawania, narzędzi i urządzeń do cięcia, przyrządów mierniczych,
narzędzi i urządzeń do mierzenia, elektroniki, baterii, akumulatorów,
drobnych wyrobów metalowych, metalowych i niemetalowych materiałów i elementów budowlanych i konstrukcyjnych, śrub, nakrętek, podkładek, wkrętów, urządzeń zamiatających i czyszczących,
urządzeń myjących i piorących, urządzeń do mycia ciśnieniowego,
urządzeń do przenoszenia i transportu, odkurzaczy ogrodowych,
narzędzi i urządzeń ogrodowych pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez
stronę Internetową, 40 obróbka i przetwarzanie metali, tworzyw, kamienia i drewna, frezowanie, grawerowanie, heblowanie materiałów,
informacje o obróbce materiałów, kowalstwo, lutowanie, odlewanie
metali, piaskowanie, piłowanie materiałów, polerowanie materiałami
ściernymi, powlekanie metalu, ścieranie, szlifowanie, trasowanie laserem, barwienie.

(111) 301734
(220) 2017 02 09
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) FALTUS MAREK IRENEUSZ, Gdynia, PL.
(540) gdynia radio Świat w dobrym tonie!
(540)

(210) 467327

Kolor znaku: czarny, biały, złoty, ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, jasnobrązowy, zielony, jasnoszary
(531) 06.07.25, 07.01.09, 05.07.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 301732
(220) 2017 02 08
(210) 467314
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 03
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) A.D. 1891 SOPLICA SZLACHETNA WÓDKA KUNSZT TRADYCJI
OD POKOLEŃ
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, srebrny, ciemnoczerwony,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, jasnoszary, złoty
(531) 07.01.09, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.14, 05.07.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 301733
(220) 2017 02 09
(210) 467326
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 03
(732) HOLIK DARIUSZ HOLMAR, Czarna Wieś Słoneczna, PL.
(540) HOLMAR

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.11, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 38 prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, nadawanie, emisja i retransmisja radiowa, telewizyjna, video w tym poprzez sieć komputerową / Internet, sieć kablową i satelity, radiofonia,
przesyłanie i rozpowszechnianie audycji (programów) radiowych, telewizyjnych, video, przesyłanie i rozpowszechnianie nagrań fonograficznych i nagrań video, dźwięku, głosu, muzyki, obrazu, wiadomości, informacji dźwiękowych, głosowych, tekstowych, graficznych,
obrazowych, video, danych teleinformatycznych m in. przy pomocy
Internetu / sieci komputerowej, sieci kablowej i satelitarnej, przesyłanie informacji i wiadomości poprzez sms, komunikatory, pocztę
elektroniczną, poczta elektroniczna, usługi w zakresie agencji informacyjnych i prasowych, zbieranie, opracowywanie, przekazywanie
wiadomości i informacji.
(111) 301735
(220) 2017 02 09
(210) 467334
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) SAKOWICZ PIOTR, PIEŚNIAK MACIEJ VINCI SPÓŁKA
CYWILNA, Białystok, PL.
(540) W WINGS
(540)

(531) 03.07.17, 27.05.01

Nr 2/2018
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(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby damskie, torebki, portfele, etui na klucze, etui na karty kredytowe, teczki, plecaki, saszetki,
futerały, kufry podróżne, kuferki, sakwy, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej lub z katalogu albo wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji produktów takich
jak: walizki, torby podróżne, torby damskie, torebki, portfele, etui
na klucze, etui na karty kredytowe, teczki, plecaki, saszetki, futerały,
kufry podróżne, kuferki, sakwy, usługi sprzedaży bezpośredniej walizek, toreb podróżnych, toreb damskich, torebek, portfeli, etui na klucze, etui na karty kredytowe, teczek, plecaków podróżnych, saszetek, futerałów, kufrów podróżnych, kuferków, sakiewek świadczone
przez lokalnych przedstawicieli, usługi w zakresie reklamy, promocji
i marketingu za pomocą środków masowego przekazu, za pośrednictwem sieci komputerowej oraz z wykorzystaniem Internetu, usługi marketingowe, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych, prezentacja oferty handlowej w Internecie.

(111) 301736
(220) 2017 02 09
(210) 467339
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Ogórkowa
z batatami
(540)

(531) 25.01.15, 29.01.15, 03.07.03, 08.07.01, 05.09.24, 27.05.01,
27.05.24
(510), (511) 29 zupy, zupa ogórkowa, zupa ogórkowa z batatami.
(111) 301737
(220) 2017 02 09
(210) 467340
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Krem
paprykowy z serem mozzarella
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 03.07.03, 08.07.01, 08.03.08,
08.03.09, 05.13.25
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa krem paprykowy, zupa
krem paprykowy z serem mozzarella.
(111) 301738
(220) 2017 02 09
(210) 467341
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
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(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Krem
pieczarkowy z czarnuszką
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.07.01, 03.07.03, 25.01.15,
05.05.12, 05.05.21
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa krem pieczarkowy, zupa
krem pieczarkowy z czarnuszką.
(111) 301739
(220) 2017 02 09
(210) 467342
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA PROFi Moje odkrycie ZUPA Ze świeżych
pomidorów z lubczykiem BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.07.01, 08.07.03, 03.07.03,
05.09.21
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa pomidorowa.
(111) 301740
(220) 2017 02 09
(210) 467348
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 03
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa, PL.
(540) BIEG WISŁY
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 18.04.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa okolicznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 organizowanie
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych hurtowych artykułów sportowych, zwłaszcza w dziedzinie strzelectwa,
41 usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnieniem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, organizowanie festynów kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa w tym
dla instruktorów strzelectwa, doradztwo w zakresie strzelectwa,
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42 doradztwo w zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaplecza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 prowadzenie
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadzenie internatów w zakresie zakwaterowania.

(111) 301741
(220) 2017 02 09
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 03
(732) MAMASTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Warszawarsaw
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żołty, pomarańczowy
(531) 03.05.07, 03.05.20, 03.05.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 467356

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe, okrycia niemetalowe dla
budownictwa, osłony pancerne, niemetalowe, spustowe rury niemetalowe, sztywne rury niemetalowe [budownictwo].
(111) 301743
(220) 2017 02 09
(210) 467360
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) POLSKA FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ PIKSEL, Warszawa, PL.
(540) PIKSEL
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.03.06, 26.03.07, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 38 telekomunikacja, 42 naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie
usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi prawne.
(111) 301744
(151) 2017 08 07

(220) 2017 02 09
(441) 2017 04 18

(732) KORDASZEWSKA MAGDALENA YOUNG MIND, Warszawa, PL.
(540) ZABAWKA ROKU
(540)

(210) 467350

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 druki, plakaty, fotografie, ulotki, katalogi, publikacje, foldery, etykiety, wizytówki, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie reklam, ogłoszeń reklamowych, materiałów reklamowych oraz
promocyjnych, usługi w zakresie akwizycji, promocji i marketingu
oraz informacji, 38 usługi portalu internetowego obejmujące usługi
telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy takie jak
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, rozrywki,
rekreacji i sportu, poczta elektroniczna, obsługa internetowa forów
dyskusyjnych, udostępnianie usługi internetowej umożliwiającej
publikowanie w Internecie ogłoszeń przez osoby prywatne i osoby
prawne, 41 udostępnianie informacji o wydarzeniach rozrywkowych,
rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, udostępnianie informacji
o obiektach rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 43 udostępnianie informacji o obiektach gastronomicznych.
(111) 301742
(220) 2017 02 09
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) BARTOS JAROSŁAW P.H.U. ALGO, Wieluń, PL.
(540) DROMADER
(540)

Nr 2/2018

(210) 467364

(111) 301745
(220) 2017 02 10
(210) 467383
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAXER JOLANTA
PRUSINOWSKA, GRZEGORZ PRUSINOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Olsztyn, PL.
(540) PAXER Centrum Zaopatrzenia Biur
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, złoty
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 21.03.21, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, w tym również sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego w zakresie: nośniki danych, taśmy,
kasety audio i video, dyski magnetyczne, dyskietki, CD, CDR, dyski
optyczne, dyski DVD czyste i zapisane, komputery, monitory, skanery, fotokopiarki, filtry na ekrany komputerowe, faxy, urządzenia
wielofunkcyjne-do transmisji dźwięku, przekazywania obrazu, fotokopiowania, ekrany projekcyjne, epidiaskopy, projektory, kalkulatory, liczarki do pieniędzy, drukarki, testery do banknotów, niszczarki
dokumentów, ręczne drukarki etykiet, maszyny do pisania, taśmy
barwiące nasączone tuszem do maszyn do pisania, do drukarek,
do kopiarek, cartridge, tusze, pojemniki z tuszem, tonery, taśmy
do kopiarek, ploterów, światłokopiarek, etykieciarek, faxów i drukarek jako części wymienne w tych urządzeniach, papiery do maszyn
do pisania, do kopiarek, do drukarek, etykiety samoprzylepne, arkusze papieru samoprzylepnego, folie do pisania, rolki papieru do telefaxów, kas i kalkulatorów, koperty, papeterie, bloki do pisania, tablice
do pisania, bruliony, zeszyty, wycinanki, notesy, notesiki, skorowidze,
wkłady do segregatorów, kartki samoprzylepne, bloczki, kalki maszynowe, kalki ołówkowe, druki, książki kancelaryjne, szkicowniki,
kartony, bloki rysunkowe, tuby na rysunki i dokumenty, przybory
do pisania, piórniki, pióra, długopisy, wkłady do długopisów, naboje do piór, mazaki, pisaki, zakreślacze, markery, pióra kulkowe, pióra żelowe, przybory kreślarskie, pisaki kreślarskie, korektory, gumki,
kleje, nożyczki, atramenty, tusze, tusze do stempli, stemple, linijki,
ekierki, szablony, ołówki, grafity do ołówków, zszywacze, rozszywacze, dziurkacze, zszywki, spinacze, klipy, pinezki, temperówki, przyborniki na biurko, podstawki na biurko, podstawki do pisania, teczki
kartonowe, teczki plastikowe, deski biurowe, segregatory, przekładki do segregatorów, koszulki na dokumenty, ofertówki-obwoluty
na luźne kartki, skoroszyty, akcesoria do archiwizacji dokumentów-kartony archiwizacyjne, stojaki archiwizacyjne, pojemniki na dokumenty z kartonu i tworzyw sztucznych, pudła na kartony archiwizacyjne, pojemniki na teczki zawieszane, tacki na dokumenty, stojaki
biurowe, pudła, sortery-pojemniki do sortowania i segregacji dokumentów, folie do pisanie po nich, folie do rzutników, folie luminescencyjne do oznaczania w pracach biurowych, folie laminacyjne,
foliopisy, wskaźniki, identyfikatory, okładki do bindownic, mapy,
kalendarze, organizery, formularze, druki, gilotyny do papieru, bindownice, laminatory, oklejarki, dozowniki taśmy, obrusy papierowe,
papier toaletowy, chusteczki higieniczne, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, torby i worki na śmieci, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, filtry do kawy,
aparaty fotograficzne, filmy do aparatów fotograficznych, tornistry, plecaki, lampy, żarówki, latarki, czajniki elektryczne, ekspresy
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do kawy, wentylatory do pomieszczeń, baterie do sprzętu, preparaty
do czyszczenia, prania, zmywania, mycia podłóg, mydła, szafy, szafy
na dokumenty, szafki na klucze, meble biurowe, stoliki komputerowe, krzesła, fotele, dozowniki mydła, dozowniki ręczników, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki kubków jednorazowych, naczynia jednorazowe z papieru i tworzyw sztucznych, szczotki, szczotki
do mycia, wiadra, pojemniki do sprzątania, ścierki, worki na śmieci,
sznurki, wagi do listów, soki, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, usługi w zakresie marketingu, promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i próbek
towarów, telefoniczne udzielanie informacji o ofercie handlowej,
przyjmowanie zleceń telefonicznych dotyczących sprzedaży, telefoniczne oferowanie towarów do sprzedaży-telemarketing, 39 usługi
transportowe, wynajmowanie powierzchni magazynowych.

(111) 301746
(220) 2017 02 10
(210) 467384
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 18
(732) FIRMA BRACIA URBANEK ANDRZEJ I JACEK URBANEK
SPÓŁKA JAWNA, Łowicz, PL.
(540) URBANEK Sałatka księżacka
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały, czarny, beżowy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa konserwowane.
(111) 301747
(220) 2017 02 10
(210) 467389
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Bochnia, PL.
(540) AL-FA QUALITA ‚ITALIANA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak: wkrętarki, wiertarki, młoto -wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, piły
tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki,
szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki,
golarki do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice,
ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe
elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy
hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki
samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki,
brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn,
przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe,
gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki
do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce
do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe,maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze
szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze-mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn,
akcesoria do kompresorów-mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza,
akcesoria do pił łańcuchowych-mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki
spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
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w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów
takich jak elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak: wkrętarki,
wiertarki, młoto -wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, pity tarczowe,
pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami,
wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice, ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki, przemysłowe
narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne, klucze
udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice,
smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki,
wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany,
elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki
i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne,
kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe
elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze,
myjki ciśnieniowe, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy,
tarcze tnące, tarcze szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej,
wysyłkowej i internetowej towarów takich jak akcesoria spawalnicze-mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak akcesoria do kompresorów-mianowicie:
tłoki, zawory, szybkozłącza, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów
takich jak akcesoria do pił łańcuchowych-mianowicie: łańcuchy
do pił, prowadnice do pił, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów
takich jak silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: wałki silnikowe, przekładnie silnikowe,
filtry do maszyn, świdry.

(111) 301748
(220) 2017 02 10
(210) 467391
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) ADAMSKI RAFAŁ EUROPLAST, Sosnowiec, PL.
(540) Europlast
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.02, 01.17.03, 01.17.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa takich towarów jak:
podpałki kominkowe, podpałki do grilla, pieców i ognisk, środków
czystości, systemów zabezpieczeń przed ptakami, systemów zabezpieczeń przed zwierzętami, wyrobów z tworzyw sztucznych i kartonu.
(111) 301749
(220) 2017 02 10
(210) 467392
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) ADAMSKI RAFAŁ EUROPLAST, Sosnowiec, PL.
(540) euroKorona
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa takich towarów jak:
podpałki kominkowe, podpałki do grilla, pieców i ognisk, środki czystości, systemy zabezpieczeń przed ptakami, systemy zabezpieczeń
przed zwierzętami.
(111) 301750
(220) 2017 02 10
(210) 467393
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.

590

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) eva dermo seb off
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi.
(111) 301751
(220) 2017 02 10
(210) 467402
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max świeża cytryna
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(111) 301752
(220) 2017 02 10
(210) 467407
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) INTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) bizquiz
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, administrowanie sprzedażą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
41 szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu,
usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów szkolenia zawodowego,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, doradztwo w zakresie szkolenia
zawodowego, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy
pracodawcami i pracownikami, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego,
tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego.
(111) 301753
(220) 2017 02 10
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) LEACH THOMAS POLO GROUP, Kraków, PL.
(540) Leach & Lang Property Consultants
(540)

(210) 467409

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy kosztów, analiz rynkowych,
badań marketingowych, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowani maszyn i urządzeń dla biur,
usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, fakturowania, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe wyceny, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej (przemysłowej lub handlowej), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, statystyczne zestawienia, 36 usługi w zakresie: administrowania nieruchomościami, agencji mieszkaniowych, agencji nieruchomości, agencji
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ściągania czynszu, doradztwa w sprawach finansowych, doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawy majątku nieruchomego, dzierżawy nieruchomości, wyceny finansowej nieruchomości, pośrednictwa w sprawach
majątku nieruchomego, oszacowania i wyceny majątku nieruchomego, zarządzania majątkiem nieruchomym, wynajmowani mieszkań i pomieszczeń biurowych oraz użytkowych, administrowania
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nieruchomości, pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wyceny
nieruchomości, ekspertyz dla celów fiskalnych, informacji o ubezpieczeniach, informacji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi ubezpieczeniowe, 37 usługi w zakresie: budowa i naprawy
magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, instalowanie drzwi i okien, informacja budowlana,
informacja budowlana, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, izolowanie budynków, malowanie, montaż rusztowań, murowanie, nadzór budowlany,
rozbiórka budynków, tynkowanie, wynajem sprzętu budowlanego,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią w trakcie budowy.

(111) 301754
(220) 2017 02 10
(210) 467410
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) W & W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ARC ONE
(510), (511) 34 przybory dla palaczy.
(111) 301755
(220) 2017 02 10
(210) 467411
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) RYNIAK AGNIESZKA NZOZ REHA-CENTRUM, Niemodlin, PL.
(540) Reha Centrum
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, dopasowywanie
urządzeń ortopedycznych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące kosmetyków, dopasowywanie
soczewek optycznych, aromaterapia, badania medyczne, badania
psychologiczne, badania rentgenowskie w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania poziomu cholesterolu, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], badanie osobowości do celów psychologicznych, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej,
chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie aparatów słuchowych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo
dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące urody,
doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich,
krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych,
balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie
geriatrii, doradztwo psychologiczne, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie
immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo
w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo w zakresie urody, doradztwo związane z psychologią integralną, doradztwo
żywieniowe, fizjoterapia, informacja medyczna, implantacja (wszczepianie) włosów, kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne,
konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie psychologiczne, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo -seifuku),
masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu,
masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów, muzykoterapia
w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór nad
programami redukcji wagi, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób,
obsługa obiektów i sprzętu saun, ocena kontroli wagi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska (medyczna-), opieka psychologiczna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej,
opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO),
opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana
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z głodówką, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia,
organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, pielęgniarstwo geriatryczne,
pilâtes terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających,
planowanie programów odchudzających, pomoc medyczna, pomoc
medyczna w nagłych wypadkach, pomoc osobom w rzucaniu palenia,
poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo medyczne związane
ze stresem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne dla personelu, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia,
profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne
doradztwo związane z dietą, prowadzenie placówek medycznych,
przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie badań
na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów psychometrycznych
do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych
do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych,
przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych
lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników,
przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo -naczyniowego, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, przygotowywanie profili psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów
medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, sporządzanie raportów dotyczących opieki
zdrowotnej, sporządzanie raportów psychologicznych, świadczenie
pomocy medycznej, świadczenie usług badań przesiewowych
w celu wykrywania nowotworu płuc, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie usług
w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług w zakresie
opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej
w domach, szpitale, terapia ajurwedyjska, terapia antynikotynowa,
terapia ciepłem [medyczna], terapia mowy, terapia mowy i słuchu,
terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia sztuką, terapia
w zakresie rzucenia palenia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, testy
psychiatryczne, tradycyjny masaż japoński, trening autogenny, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie
informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, udzielanie informacji medycznej, udzielanie
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi badań
krwi, usługi badań mammograficznych, usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka
jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi
badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi domowej
opieki zdrowotnej, usługi domów opieki, usługi dietetyków, usługi
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diagnozy psychologicznej, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry,
usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze dotyczące
implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi
doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne świadczone
za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów
medycznych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów
ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi
drenażu limfatycznego, usługi doradztwa żywieniowego, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa
technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa medycznego świadczone przez
domy opieki, usługi fizjoterapii, usługi gabinetów odchudzania, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi laserowej korekty wzroku, usługi masażu stóp, usługi
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w dziedzinie
nefrologii, usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi
medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie
leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie
badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku
kostnego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
pępowinowej, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi opieki wyręczającej w postaci
domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi opieki medycznej świadczone
przez kliniki i szpitale, usługi opieki medycznej, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, usługi odsysania
tłuszczu, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa psychologicznego
w zakresie sportu, usługi prywatnych szpitali, usługi psychiatryczne,
usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi refleksologiczne, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi testów
audiologicznych, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi
w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi
w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie terapii za pomocą światła,
usługi w zakresie testów psychologicznych, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi terapeu-
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tyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psychologicznego, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie
obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas
imprez sportowych.

(111) 301756
(220) 2017 02 10
(210) 467416
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola, PL.
(540) Gatta Move
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, rajstopy,
pończochy, skarpetki, 35 reklama, usługi marketingowe, usługi doradcze w zakresie marketingu, organizacja targów i wystaw w celach
handlowych i promocyjnych.
(111) 301757
(220) 2017 02 13
(210) 467469
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin, PL.
(540) F7pro
(510), (511) 18 plecaki, 20 śpiwory, 25 buty turystyczne.
(111) 301758
(220) 2017 02 13
(210) 467470
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) ZDEBEL BEATA, ZDEBEL ARKADIUSZ SPÓŁKA CYWILNA,
Piekary Śląskie, PL.
(540) Zdrowit
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 24.13.01, 24.17.05, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, zwłaszcza o tematyce leczniczej, poradniki, kalendarze, prospekty, informatory, materiały szkoleniowe i instruktażowe, chusteczki higieniczne, 35 usługi prowadzenia
aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna produktów farmaceutycznych, medycznych, sanitarnych
i zdrowotnych, reklama, promocja, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością handlową, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie lub sklepie internetowym
z towarami: produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały dentystyczne,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 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 weterynaryjne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, suplementy diety, środki do odchudzania, preparaty witaminowe,
zioła lecznicze, mieszanki ziołowe, herbaty, herbaty lecznicze, maść
do celów leczniczych, żele dla celów leczniczych, materiały i środki opatrunkowe, materiały i środki higieniczne, szampony lecznicze,
pasty do zębów, w szczególności lecznicze, środki dezynfekcyjne,
artykuły i akcesoria ortopedyczne, sprzęt medyczny, artykuły do pielęgnacji i higieny ciała, artykuły kosmetyczne, przyrządy pomiarowo-kontrolne, w tym aparaty do mierzenia ciśnienia, ciepłoty ciała, glukometrów i innych mających zastosowanie w profilaktyce zdrowia,
artykuły ortopedyczne, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane,
butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, igły do celów medycznych, inhalatory, irygatory do celów medycznych, prezerwatywy, termometry do celów medycznych, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, zamknięcia do butelek do karmienia, gryzaki dla niemowląt, ściągarki mleka, aparaty do karmienia piersią, łyżki
i pojemniki do podawania leków, kroplomierze do celów medycznych,
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worki na lód do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych,
igły do strzykawek, cewniki, bańki lekarskie, środki antykoncepcyjne
nie chemiczne, wkładki ortopedyczne, bandaże usztywniające elastyczne, nakolanniki ortopedyczne, rękawice do celów medycznych,
przyrządy do masażu kosmetycznego, pończochy przeciw żylakom,
pasy przepuklinowe, podkładki zapobiegające odleżynom, rozpylacze do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze, wyroby medyczne, informacja
o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie serwisu medycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych.

(111) 301759
(220) 2017 02 13
(210) 467484
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) INTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) bizQuiz
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, administrowanie
sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, 41 szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne,
szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla
dorosłych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów
szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu public
relations, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, skomputeryzowane
szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej,
szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa
i personelu, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego.
(111) 301760
(220) 2017 02 13
(210) 467495
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril lovely raspberry
(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) 301761
(220) 2017 02 13
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KRAINA MIĘS
(540)

(210) 467505

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób.
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(111) 301762
(220) 2017 02 13
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KRAINA MIĘS ZAWSZE ŚWIEŻE
(540)

(210) 467507

Kolor znaku: złoty, biały, czarny
(531) 25.01.01, 14.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób.
(111) 301763
(220) 2017 02 13
(210) 467509
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) RACHOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubartów, PL.
(540) KRAKERNICZKI
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej
i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, ciastkarskie i cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche i przekładane, wafle ryżowe,
paluszki waflowe, rurki i rożki waflowe, waflowe torty i torciki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary,
babki, biszkopty, ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki,
makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki, rogaliki, serniki,
szarlotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze spożywcze, płatki
kukurydziane, płatki zbożowe, ryż.
(111) 301764
(220) 2017 02 13
(210) 467511
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) RACHOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubartów, PL.
(540) Rachoń 1978
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 29.01.04
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, ciastkarskie
i cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche i przekładane,
wafle ryżowe, paluszki waflowe, rurki i rożki waflowe, waflowe torty i torciki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, krakersy, rogale, spody
do pizzy, suchary, babki, biszkopty, ciasta, ciastka, ciasto na ciastka,
gofry, herbatniki, makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki,
rogaliki, serniki, szarlotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze spożywcze, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż, 35 usługi
importowo -eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży
w hurtowniach, sklepach, cukierniach oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: pieczywo, wyroby piekarnicze, ciastkarskie, cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche
i przekładane, wafle ryżowe, paluszki waflowe, rurki i rożki waflowe,
waflowe torty i torciki, bułki, chleb, krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, babki, biszkopty, ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki, makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki,
rogaliki, serniki, szarlotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze
spożywcze, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż, karmy i pasze
dla zwierząt, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej.
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(111) 301765
(220) 2017 02 13
(210) 467512
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) RACHOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubartów, PL.
(540) RACHOŃ
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, ciastkarskie
i cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche i przekładane,
wafle ryżowe, paluszki waflowe, rurki i rożki waflowe, waflowe torty i torciki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, krakersy, rogale, spody
do pizzy, suchary, babki, biszkopty, ciasta, ciastka, ciasto na ciastka,
gofry, herbatniki, makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki,
rogaliki, serniki, szarlotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze spożywcze, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż, 35 usługi
importowo -eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży
w hurtowniach, sklepach, cukierniach oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: pieczywo, wyroby piekarnicze, ciastkarskie, cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche
i przekładane, wafle ryżowe, paluszki waflowe, rurki i rożki waflowe,
waflowe torty i torciki, bułki, chleb, krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, babki, biszkopty, ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki, makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki,
rogaliki, serniki, szarlotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze
spożywcze, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryż, karmy i pasze
dla zwierząt, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej.
(111) 301766
(220) 2017 02 13
(210) 467513
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) RACHOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubartów, PL.
(540) Krasnal
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoniebieski, niebieski, szary,
zielony, żółty
(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.13.01, 05.05.18, 05.05.20, 05.05.21,
05.07.02, 02.01.01, 02.01.07, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej
i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, ciastkarskie i cukiernicze: andruty, wafle tortowe, wafle suche i przekładane, wafle ryżowe,
paluszki waflowe, rurki i rożki waflowe, waflowe torty i torciki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary,
babki, biszkopty, ciasta, ciastka, ciasto na ciastka, gofry, herbatniki,
makowce, pączki, pieczywo cukiernicze, pierniki, rogaliki, serniki,
szarlotki, torciki, torty, makarony, spaghetti, kasze spożywcze, płatki
kukurydziane, płatki zbożowe, ryż.
(111) 301767
(220) 2017 02 13
(210) 467531
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) FĄFROWICZ KRZYSZTOF GUSTORIA, Dębska Kuźnia, PL.
(540) GUSTORIA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
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(510), (511) 30 lody, torty lodowe, torty, desery lodowe, sorbety,
ciastka, wypieki, w tym pączki, bułeczki, babeczki, herbatniki, ciasteczka, ciasta i chleb, kanapki, musli, gotowa kawa, gotowa herbata,
desery mrożone, czekolada, bita śmietana, słodycze i wyroby cukiernicze, napoje wyprodukowane na bazie kakao, kawy, herbaty, proszek czekoladowy i wanilia, sosy do dodawania do napojów, lodów
i ciast, syropy czekoladowe, syropy smakowe dodawane do napojów,
środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku,
lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt, musy czekoladowe,
musy deserowe, konfitury, 35 usługi w zakresie franczyzy przy tworzeniu punktów sprzedaży, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, sprzedaż lodów, gofrów, kanapek,
sorbetów lodowych, jogurtów mrożonych, lodów do napojów chłodzących, ciast, kawy, napojów na bazie kawy, napojów kawowych
z mlekiem, napojów na bazie czekolady, napojów na bazie czekolady, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie kakao, sosów-musów owocowych, 43 prowadzenie restauracji, cukierni, lodziarni, kawiarni, kafeterii, snack-barów, kantyn, barów szybkiej obsługi,
barów kawowych i barów/kawiarni, produkcja lodów, prowadzenie
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi cateringowe, zapewnianie kawy dla biur, usługi w zakresie żywienia zbiorowego,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności i napojów
na wynos, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
lodami, usługi barowe, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
mobilnych restauracji.

(111) 301768
(220) 2017 02 13
(210) 467534
(151) 2017 08 25
(441) 2017 04 24
(732) VENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 07.01.13, 26.01.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, przetwory z mięsa, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa i warzyw, drób, dziczyzna, ryby,
warzywa i owoce przetworzone, gotowane, konserwowane i suszone, marmolady, dżemy, konfitury, owoce w syropie, galaretki, grzyby
przetworzone i suszone, wyroby nabiałowe, wyroby mleczarskie, masło, sery, jaja, wyroby olejarskie, 30 pieczywo i wyroby piekarnicze,
mąka i produkty zbożowe, kasze, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka,
herbatniki, biszkopty, czekolada, cukierki, słodycze, przyprawy, aromaty spożywcze, miód, produkty pszczelarskie, kawa, herbata, kakao, zioła suszone przetworzone, 35 usługi w zakresie franchisingu,
sprzedaż (detaliczna oraz hurtowa), w tym także wysyłkowa produktów spożywczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
oferowanie w mediach produktów mięsnych i warzywnych dla detalicznego handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej, fakturowanie,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, analiza kosztów, księgowość, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych.
(111) 301769
(220) 2017 02 13
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KACHNYI IGOR, Kraków, PL.
(540) Kawiarnia Selfie

(210) 467535
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(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(111) 301770
(220) 2017 02 13
(210) 467537
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KACHNYI IGOR, Kraków, PL.
(540) Selfie Cafe
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 301771
(220) 2017 02 13
(210) 467538
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KACHNYI IGOR, Kraków, PL.
(540) Blogger Cafe
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 301772
(220) 2017 02 13
(210) 467539
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KACHNYI IGOR, Kraków, PL.
(540) Kawiarnia Blogger
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 301773
(220) 2017 02 13
(210) 467542
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) GOOD FUN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MANZANA
(540)

(531) 27.05.01, 25.01.05, 27.05.04
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, 43 oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.
(111) 301774
(220) 2017 02 13
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KLONOWSKA MARIA, Warszawa, PL.
(540) mikromania
(540)

(210) 467543

(531) 02.07.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medycyny estetycznej w zakresie mikro pigmentacji skóry głowy, mikro pigmentacja brodawki piersiowej, makijażu permanentnego, mezoterapii, skin needlingu, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie, usługi prowadzenia salonów piękności,
usługi prowadzenia salonów fryzjerskich, usługi w zakresie ochrony
urody i zdrowia, usługi masażów leczniczych, relaksujących i pielęgnacyjnych, usługi solarium, sauna, usługi w zakresie indywidualnej
stylizacji wyglądu, doradztwo w zakresie wizażu, usługi spa, usługi
wellness, usługi prowadzenia studiów pielęgnacji i stylizacji paznokci, usługi pielęgnacyjne i regenerujące twarzy i ciała, usługi w zakresie zabiegów odchudzających, usługi w zakresie odmładzania skóry
i przeciwdziałania cellulitowi, usługi odnowy biologicznej, badania

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i diagnozowanie stanu skóry i włosów, doradztwo w zakresie pielęgnacji urody oraz stosowania kosmetyków, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjno -upiększających, usługi dietetyczne, usługi z zakresu fizjoterapii.

(111) 301775
(220) 2017 02 13
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) SIKORSKA JOLANTA, Szczecin, PL.
(540) NEVERENDING STORY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 467544

(111) 301776
(220) 2017 02 13
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 10
(732) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, PL.
(540) SKANDICA
(540)

(210) 467557

(111) 301777
(220) 2017 02 14
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) WYSOCKI DANIEL, Nakło nad Notecią, PL.
(540) e ecomax Czyste z zasady
(540)

(210) 467576

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci
Internet w związku z systemami centralnego odkurzania, akcesoriami do odkurzaczy centralnych, kratkami trawnikowymi i żwirowymi,
obrzeżami trawnikowymi i nawierzchniami żwirowymi.
(111) 301778
(220) 2017 02 14
(151) 2017 08 07
(441) 2017 03 27
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Drobiowe Specjały

(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób. dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, owoce i warzywa gotowane,
galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.
(111) 301779
(220) 2017 02 14
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) BIZON INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomice, PL.
(540) BizeA
(540)

Kolor znaku: beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 26.03.01, 26.03.04, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 20 meble, meble wypoczynkowe, meble metalowe, meble tapicerowane w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy,
pufy, zestawy mebli tapicerowanych, meble biurowe, meble gabinetowe, meble sypialniane, meble kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli do jadalni, meble łazienkowe i ogrodowe,
systemy zabudowy mebli modułowych, łóżka, stoły, ławy, krzesła
w tym wyściełane, stojaki na czasopisma, barki ruchome, kredensy,
serwantki, komody, szafy, regały, lustra, ramy luster i obrazów, 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 za pomocą Internetu w zakresie towarów: meble, meble wypoczynkowe, meble metalowe, meble tapicerowane w tym: kanapy,
fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy, zestawy mebli tapicerowanych, meble biurowe, meble gabinetowe, meble sypialniane, meble
kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli do jadalni,
meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli modułowych, łóżka, stoły, ławy, krzesła w tym wyściełane, stojaki na czasopisma, barki ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy, regały,
lustra, ramy luster i obrazów, usługi w zakresie prowadzenia agencji
importowo -eksportowej, 42 usługi w zakresie projektowania mebli,
projektowania wnętrz, aranżacji wnętrz, wzornictwo przemysłowe.

(210) 467581
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(210) 467585

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 03.04.04, 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje przemysłowe, 6 metalowe elementy mocujące-zszywki, sztyfty, spinki, gwoździe, 7 narzędzia mocujące z napędem pneumatycznym, spalinowym (gazowym) i elektrycznym-gwoździarki, zszywacze, spinacze, sztyfciarki, wkrętarki, wiertarki,
pistolety do klejów termotopliwych, maszyny i urządzenia do automatycznego montażu wyrobów za pomocą gwoździarek, sztyfciarek, zszywaczy, spinaczy (maszyny, których częściami/wyposażeniem są gwoździarki, sztyfciarki, zszywacze, spinacze), kompresory,
8 narzędzia mocujące z napędem mechanicznym (ręczne)-zszywacze, sztyfciarki i spinacze, 42 działalność usługowa w zakresie doradztwa i wprowadzania nowych technologii złączeniowych.
(111) 301780
(220) 2017 02 14
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) BIZON INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomice, PL.
(540) BIZON
(540)

(210) 467586

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.04.04, 03.04.13
(510), (511) 6 metalowe elementy mocujące -zszywki, sztyfty, spinki,
gwoździe, 7 narzędzia mocujące z napędem pneumatycznym, spalinowym (gazowym) i elektrycznym-gwoździarki, zszywacze, spinacze, sztyfciarki, wkrętarki, wiertarki, pistolety do klejów termotopliwych, maszyny i urządzenia do automatycznego montażu wyrobów
za pomocą gwoździarek, sztyfciarek, zszywaczy, spinaczy (maszyny,
których częściami/wyposażeniem są gwoździarki, sztyfciarki, zszywacze, spinacze), kompresory, 8 narzędzia mocujące z napędem
mechanicznym (ręczne)-zszywacze, sztyfciarki i spinacze, 35 prowadzenie sklepu/hurtowni z towarami wymienionymi w powyższych
klasach: metalowe elementy mocujące -zszywki, sztyfty, spinki,
gwoździe, narzędzia mocujące z napędem pneumatycznym, spalinowym (gazowym) i elektrycznym-gwoździarki, zszywacze, spinacze, sztyfciarki, wkrętarki, wiertarki, pistolety do klejów termotopliwych, maszyny i urządzenia do automatycznego montażu wyrobów
za pomocą gwoździarek, sztyfciarek, zszywaczy, spinaczy (maszyny,
których częściami/wyposażeniem są gwoździarki, sztyfciarki, zszywacze, spinacze), kompresory, narzędzia mocujące z napędem mechanicznym (ręczne)-zszywacze, sztyfciarki i spinacze, 42 działalność
usługowa w zakresie doradztwa i wprowadzania nowych technologii
złączeniowych.
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(111) 301781
(220) 2017 02 14
(210) 467587
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Jerozolima, IL.
(540) ESOMEPRASOL TEVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone do leczenia
zgagi i bólu brzucha.

nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, sauny, manicure, masaż, usługi klinik medycznych,
opieka zdrowotna, pielęgniarska i medyczna, salony piękności, salony
fryzjerskie, solaria, tatuowanie, usługi terapeutyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego, urządzeń sanitarnych, laserowych i kosmetycznych, zabiegi laseroterapii medycznej i kosmetycznej.

(111) 301782
(220) 2017 02 14
(210) 467588
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Jerozolima, IL.
(540) TEVASEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone do regulacji
snu.

(111) 301786
(220) 2017 02 27
(210) 467620
(151) 2017 08 18
(441) 2017 03 27
(732) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Betacom
(510), (511) 9 cewki elektryczne, 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 po 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, 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

(111) 301783
(220) 2017 02 14
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) PW INTERNATIONAL LIMITED, Nikozja, CY.
(540) pink woman Forever Teen
(540)

(210) 467590

Kolor znaku: różowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy.
(111) 301784
(220) 2017 02 14
(210) 467596
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) SZCZERBIŃSKA DARIA, Międzyzdroje, PL.
(540) WOLIN-TRAVEL Wynajem apartamentów FeWo -Vermietung
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.12, 01.15.24, 06.03.03, 18.04.01,
18.04.02
(510), (511) 36 nieruchomości-agencje, 43 noclegi-wynajmowanie.
(111) 301785
(220) 2017 02 15
(210) 467618
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) GALDA-BORECKA SABINA BEAUTY SYSTEMS, Bieńkowice, PL.
(540) laserowe love
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, szary
(531) 02.09.01, 27.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, handel
i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz przez Internet urządzeń laserowych, kosmetycznych i medycznych oraz materiałów sanitarnych
i kosmetyków, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie
i prowadzenie szkoleń, kongresów, warsztatów, zjazdów, sympozjów
i seminariów, poradnictwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i dla zwierząt, usługi związane z rol-

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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, wizjery 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,
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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, ciężarki do sond, urządzenia
do lokalizowania dźwięku, spektrografy, sferometry, stereoskopy,
urządzenia do stereoskopii, igły gramofonowe, siarkometry, dalekopisy, tachometry, sprawdziany do pomiarów gwintów, telegrafy [urządzenia], 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, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, kompasy [przyrządy pomiarowe], sygnały
mgłowe, niewybuchowe, kasy rejestrujące, ekrany radiologiczne
do celów przemysłowych, identyfikacyjne karty magnetyczne, 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], 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 pojaz-
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dach 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, 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, 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, bankomaty, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, osłony azbestowe dla strażaków, kaski do jazdy
konnej, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, kodowane
identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, transpondery, dzwonki
do pobierania do telefonów komórkowych, manekiny do symulacji
zderzeń, wirówki laboratoryjne, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia
systemu GPS, 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 drogowe,
naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, aplikacje komputerowe do pobrania, 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 po-
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brania, 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, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, wynajem fotokopiarek, reklama online
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, 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
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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], faktoring, 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 kart kredytowych, wynajem powierzchni biurowej, usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, sponsorowanie finansowe, bankowość online, 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
przeciwwłamaniowych, 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, szlifowa-
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nie 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, komunikacja za pośrednictwem 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, 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, nadawanie bezprzewodowe, usługi w zakresie wideokonferencji, udostępnianie forów
internetowych online, 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 spraw-
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ności, 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 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, elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie.

(111) 301787
(220) 2017 02 15
(210) 467621
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) WRÓBLEWSKI MARCIN GALAXY PROJECT MANAGEMENT,
Wrocław, PL.
(540) central café nice place and deli
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
(111) 301788
(220) 2017 02 15
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) SOCHA ROBERT MATBAU, Łódź, PL.
(540) matbau
(540)

(210) 467626

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje i zaprawy klejowe do celów budowlanych,
2 pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje
trwale lub tymczasowe, w szczególności farby i lakiery, preparaty
zabezpieczające do metali, podkłady, powłoki gruntowe, podkłady
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do konserwacji drewna, środki zabezpieczające przed niszczeniem
murów w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych,
rozpylanych, w tym w aerozolu oraz rozcieńczalniki do powyższych
związków i preparatów, substancje barwiące do dodawania do zaprawy, 17 kleje izolacyjne, materiały ciepłochronne, ognioodporne
materiały izolacyjne, preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzania cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok
uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolacyjne, żywice ochronne, 19 budowlane masy bitumiczne, cementowe powłoki budowlane, materiały budowlane niemetalowe, masy
tynkarskie, zaprawy budowlane.

(111) 301789
(220) 2017 02 15
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BLUER. Cloud Partner
(540)

(210) 467630

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.04
(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 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
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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 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) 301790
(220) 2017 02 15
(210) 467631
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) Hilton Worldwide Holding LLP, Watford, GB.
(540) TAPESTRY
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, 41 usługi rozrywkowe,
w tym przedstawienia muzyczne i rewiowe oraz pokazy taneczne, usługi świadczone przez kluby nocne, usługi w zakresie sportu, usługi klubów zdrowia, mianowicie zapewnianie instruktażu
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia seminariów, konferencji, zjazdów, przyjęć,
spotkań i wystaw w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i rozrywki,
mających cel poza biznesowy i niekomercyjny, usługi rezerwacji biletów teatralnych i operowych, 43 wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, usługi rezerwacji pokojów, usługi świadczone
przez hotele, motele, bary, kawiarnie, restauracje, usługi cateringowe, usługi w zakresie organizacji bankietów, usługi wynajmu
pomieszczeń przeznaczonych do organizacji konferencji, zjazdów,
seminariów, spotkań i wystaw, 44 usługi oferowane przez salony
piękności i salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi masażu,
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrej kondycji
ciała i psychiki, usługi oferowane przy wykorzystaniu sauny, jacuzzi,
wanien z wirami masującymi, solarium i łóżek opalających, usługi
aromatoterapii, usługi doradztwa w zakresie urody, fryzjerstwa
i aromaterapii.
(111) 301791
(220) 2017 02 15
(210) 467634
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) ZARAŃSKI MAREK, TOKARSKI MAREK, TETWEJER TOMASZ
AQUICK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) ŚWIEŻO PALONA QUICK coffee
(540)

(531) 05.07.01, 01.15.15, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak ekspresy do kawy i akcesoria do ekspresów, kawa, herbata,
pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się
z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji,
37 regulacja, konserwacja i naprawa ekspresów do kawy i ich części,
40 palenie i przetwarzanie kawy, przetwarzanie żywności i napojów,
43 wynajem ekspresów do kawy, dostarczanie kawy do biur.
(111) 301792
(220) 2017 02 15
(210) 467642
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 18
(732) FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH, Warszawa, PL.
(540) UZDROWISKO KRASNOBRÓD
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 06.07.11, 07.01.03, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 obsługa urządzeń sportowych, obsługa pól golfowych,
wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie rekreacji i wypoczynku w: parku wodnym, saunach,
parku SPA, na kortach tenisowych, obsługa przyjęć okazjonalnych,
konferencji, szkoleń, imprez kulturowo-rozrywkowych, usługi w zakresie rekreacji poprzez kulturę fizyczną związane z poprawieniem
kondycji i zdrowia takie jak zajęcia fitness, aerobic, nordic walking,
przejażdżki rowerowe, usługi z zakresu poprawiania kondycji fizycznej,
parki rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów,
sympozjów, 43 pensjonaty, restauracje, bary szybkiej obsługi, hotele,
motele, usługi w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, zabiegi pielęgnacji ciała takie jak manicure i pedicure, zabiegi masażu, kosmetyczne
usługi związane z wykonywaniem medycznych zabiegów rehabilitacyjnych oraz relaksacyjnych, prowadzenie gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych, sanatoriów.
(111) 301793
(220) 2017 02 15
(210) 467654
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 18
(732) FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH, Warszawa, PL.
(540) KRASNOBRÓD ZDRÓJ
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 07.01.03, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, bezalkoholowe napoje na bazie wody mineralnej, 39 dystrybucja wody, wód
i napoi.
(111) 301794
(220) 2017 02 16
(210) 467656
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) SZYMCZYK STANISŁAW NOTA ZAKŁAD MECHANIKI
PRECYZYJNEJ, Lublin, PL.
(540) ECOLLIN
(510), (511) 7 turbiny wiatrowe, 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 12 pojazdy o napędzie lub wspomaganiu elektrycznym, rowery, rowery elektryczne, akcesoria i części
rowerowe, 21 pojemniki do napojów i żywności, bidony, 25 odzież,
nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy.
(111) 301795
(220) 2017 02 16
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) SUDOŁ PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) DRONES POLSKA
(540)

(531) 15.01.13, 26.04.18, 27.05.01

(210) 467674
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(510), (511) 9 kamery wideo, 12 drony cywilne, 35 pokazy towarów,
produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi marketingowe, usługi w zakresie porównywania cen, 38 transfer strumieniowy danych, udostępnianie forów
internetowych online, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], poczta elektroniczna, nadawanie bezprzewodowe, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, studia filmowe, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, usługi pokazów filmowych, usługi reporterskie,
usługi studia nagrań, usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie kamer wideo.

(111) 301796
(220) 2017 02 16
(210) 467678
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) SZYMCZYK STANISŁAW NOTA ZAKŁAD MECHANIKI
PRECYZYJNEJ, Lublin, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 18.01.05, 18.01.23, 26.11.13, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 12 pojazdy o napędzie lub wspomaganiu elektrycznym,
rowery, rowery elektryczne, akcesoria i części rowerowe, 21 pojemniki do napojów i żywności, bidony, 28 artykuły i sprzęt sportowy.
(111) 301797
(220) 2017 02 16
(210) 467685
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mVenture
(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) 301798
(220) 2017 02 16
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, PL.
(540) DOMOPROFI
(540)

(210) 467694

Kolor znaku: szary, czarny, różowy
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu
elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej w związku z następującymi towarami: drzwi do mebli, drzwi metalowe, drzwi niemetalowe,
dzwonki do drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi nieelektryczne,
elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, gumowe ograniczniki do drzwi, drzwi harmonijkowe, hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi hydrauliczne zamknięcia
drzwi, klamki do drzwi metalowe, klamki do drzwi niemetalowe, okucia do drzwi metalowe, wizjery do drzwi [judasze], meble, meble
kuchenne, meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, środki
do polerowania podłóg i mebli, rolety okienne tekstylne, wewnętrzne rolety papierowe, rolety wewnętrzne okienne, panele podłogowe,
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podłogi drewniane, 37 usługi montażu: drzwi, okien, podłóg, mebli,
kuchni, usługi prac wykończeniowych mieszkań, domów, usługi aranżacji wnętrz, ogrodów i pomieszczeń biurowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, stylizacja [wzornictwo przemysłowe],
projektowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 301799
(220) 2017 02 16
(210) 467696
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) SOBÓTKA ARTUR, Janów Lubelski, PL.
(540) amor patriae nostra lex STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE
MONTE CASSINO INTERMARIUM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, beżowy, brązowy, szary,
zielony, jasnoczerwony, ciemnozielony
(531) 03.07.02, 07.03.25, 24.07.11, 09.01.10, 24.09.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, akcydensy, albumy, bilety, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki
i proporce papierowe, czasopisma-periodyki, emblematy, etykiety
samoprzylepne, wydrukowane fotografie, gazety, kalendarze, karty,
karty kolekcjonerskie, karty okolicznościowe, karty pocztowe, książki, nalepki, naklejki, papierowe i kartonowe podstawki pod kieliszki,
szklanki, kubki i kufle do napojów, plansze, publikacje drukowane,
ulotki, śpiewniki, zakładki do książek, zakładki do stron, 25 chusty,
nakrycia głowy, odzież sportowa i rekreacyjna, obuwie sportowe,
szale, szaliki, osłony przed słońcem, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, T-shirty odzież, odzież sportowa i rekreacyjna, odzież turystyczna, daszki przeciwsłoneczne, chustki, szarfy, krawaty, bluzki,
bluzy, kombinezony, koszule, koszulki, kurtki, trykoty, apaszki, kamizelki, 41 pozaszkolne formy edukacji, doskonalenie jazdy motocyklem i propagowanie kulturalnej jazdy, prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej, działania na rzecz grup społecznych, w tym
dzieci i młodzieży, organizacja i prowadzenie zjazdów i zlotów, rajdów, giełd kolekcjonerskich, wystaw, koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, konkursów, widowisk,
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, wykładów i szkoleń, w tym dla motocyklistów i sympatyków ruchu motocyklowego,
usługi związane z rozrywką, usługi wydawania książek, czasopism,
broszur o tematyce związanej z branżą i kulturą motocyklową, organizacja i prowadzenie klubów motocyklowych, organizowanie
i prowadzenie festynów i innych imprez sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych, publikowanie teksów innych niż teksty
reklamowe, organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie motoryzacji, ruchu drogowego, przepisów ruchu drogowego,
bezpieczeństwa ruchu drogowego, technik kierowania pojazdami,
rozwijania umiejętności bezpiecznej jazdy, transportu, kursy doszkalające, kształcenie praktyczne, publikowanie tekstów i poradników
edukacyjnych związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, rozpowszechnianie informacji dotyczących nauczania oraz
przeprowadzanych szkoleń, organizowanie i prowadzenie klubów
motoryzacyjnych, usługi związane z pozaszkolnymi formami edukacji jak: krzewienie wiedzy technicznej, kształtowania patriotyzmu,
wierności ojczyźnie i narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno -moralnej, edukacja historyczna, spotkania z weteranami i specjalistami w dziedzinach historii, prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno -kulturalnych.
(111) 301800
(151) 2017 08 21

(220) 2017 02 16
(441) 2017 05 02

(210) 467701
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(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka, PL.
(540) Głowica odłamkowo -burząca GO -2 HE IR
(510), (511) 13 głowice kumulacyjno -odłamkowe zaelaborowane
materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic kumulacyjno -odłamkowych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic kumulacyjno -odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń
w zakresie głowic kumulacyjno -odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, kształcenie praktyczne poprzez
pokazy w zakresie głowic kumulacyjno -odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic kumulacyjno -odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, badania techniczne z zastosowaniem
głowic kumulacyjno -odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach.
(111) 301801
(220) 2017 02 16
(210) 467702
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka, PL.
(540) Wrzaskun
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne z zamontowanymi
głośnikami, jako drony, 35 sprzedaż bezzałogowych statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami, 37 naprawa i konserwacja
bezzałogowych statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie bezzałogowych statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie bezzałogowych statków
powietrznych z zamontowanymi głośnikami, 42 badania naukowe
z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami, badania techniczne z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami.
(111) 301802
(220) 2017 02 16
(210) 467705
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 18
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka, PL.
(540) Głowica odłamkowo -burząca GO -1 HE IR
(510), (511) 13 głowice odłamkowo -burzące zaelaborowane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja
głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania
na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie
głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania
na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic
odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania
techniczne z zastosowaniem głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach.
(111) 301803
(220) 2017 02 16
(210) 467706
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 18
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka, PL.
(540) Głowica odłamkowo -burząca GO -1 HE
(510), (511) 13 głowice odłamkowo -burzące zaelaborowane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja
głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania
na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie
głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania
na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic
odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania
techniczne z zastosowaniem głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach.
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(111) 301804
(220) 2017 02 16
(210) 467707
(151) 2017 08 29
(441) 2017 04 18
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka, PL.
(540) Głowica termobaryczna GTB-1 FAE
(510), (511) 13 głowice termobaryczne zaelaborowane materiałem
wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania
na dronach, 35 sprzedaż głowic termobarycznych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic
termobarycznych przeznaczonych do zamontowania na dronach,
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic termobarycznyc przeznaczonych do zamontowania na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic termobarycznych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic termobarycznych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, badania techniczne z zastosowaniem głowic termobarycznych przeznaczonych do zamontowania
na dronach.
(111) 301805
(220) 2017 02 16
(210) 467709
(151) 2017 08 29
(441) 2017 04 18
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka, PL.
(540) Głowica termobaryczna GTB-1 FAE IR
(510), (511) 13 głowice termobaryczne zaelaborowane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania
na dronach, 35 sprzedaż głowic termobarycznych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic
termobarycznych przeznaczonych do zamontowania na dronach,
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic termobarycznych przeznaczonych do zamontowania na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic termobarycznych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe
z zastosowaniem głowic termobarycznych przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania techniczne z zastosowaniem
głowic termobarycznych przeznaczonych do zamontowania na dronach.
(111) 301806
(220) 2017 02 16
(210) 467714
(151) 2017 08 29
(441) 2017 04 18
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka, PL.
(540) Głowica odłamkowo -burząca GO -2 HE
(510), (511) 13 głowice odłamkowo -burzące zaelaborowane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja
głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania
na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie
głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania
na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic
odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania naukowe z zastosowaniem głowic odłamkowo-burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania
techniczne z zastosowaniem głowic odłamkowo -burzących przeznaczonych do zamontowania na dronach.
(111) 301807
(220) 2017 02 17
(210) 467740
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) VC 550
(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 an-
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tystatyczne 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) 301808
(220) 2017 02 17
(210) 467742
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) VC 572
(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) 301809
(220) 2017 02 17
(210) 467744
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO PUR VC 642
(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,
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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) 301810
(220) 2017 02 17
(210) 467756
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) hotelservice Parkiety VC 576
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, 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) 301811
(220) 2017 02 17
(210) 467755
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) hotelservice Wykładziny dywany ekstrakcja VC 573
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(540)

Kolor znaku: niebieski, 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, nielecznicze produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących.
(111) 301812
(220) 2017 02 17
(210) 467760
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) VC 536
(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) 301813
(220) 2017 02 17
(210) 467761
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Dezynfekcja N VC 550 N
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 07.03.01, 07.03.06, 16.01.04, 26.05.04, 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, 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) 301814
(220) 2017 02 17
(210) 467762
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO -GRILL VC 643
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 12.01.19, 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
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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.

gienicznych 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) 301815
(220) 2017 02 17
(210) 467763
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 537
(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) 301817
(220) 2017 02 17
(210) 467765
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) VC 541
(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) 301816
(220) 2017 02 17
(210) 467764
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) hotelservice Dezynfekcja VC 550 K
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 07.03.06, 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 hi-

(111) 301818
(220) 2017 02 17
(210) 467766
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) hotelservice Meble VC 500
(540)

Kolor znaku: żółty, biały
(531) 12.01.19, 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
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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) 301819
(220) 2017 02 17
(210) 467767
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 534
(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) 301820
(220) 2017 02 17
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) Bacardi & Company Limited, Vaduz, LI.
(540) Martini e Tonic
(540)

(210) 467774

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 301821
(220) 2017 02 17
(210) 467779
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) FCA Group Marketing S.p.A., Turyn, IT.
(540) FIAT 126
(510), (511) 12 samochody, silniki do pojazdów lądowych, sprzęgła
do pojazdów lądowych, amortyzatory do zawieszenia pojazdów,
maski samochodowe, podwozia samochodowe, alarmy cofania
do pojazdów, bagażniki do pojazdów, opony do kół pojazdów, koła
pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, zderzaki samochodowe, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, pojazdy
elektryczne, sprzęgła do pojazdów lądowych, korpusy opon, wycieraczki, hamulce do pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych,
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, szyby przednie, drzwi
do pojazdów, obręcze kół pojazdów, siedzenia do pojazdów, turbiny
do pojazdów lądowych, urządzenia zapobiegające kradzieży do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, karoserie samochodowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przemienniki
momentu obrotowego do pojazdów lądowych, kierownice do pojazdów, poduszki powietrzne, pojazdy do poruszania się drogą lądową,
powietrzną, wodną lub kolejową, zagłówki do siedzeń pojazdów,
opony pneumatyczne, 16 pamiętniki, notatniki i zeszyty, pióra, pióra
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wieczne, pióra kulkowe, ołówki, pisaki, długopisy, pokrowce na pióra
nie z metali szlachetnych, etykiety samoprzylepne, naklejki i kalkomanie, flagi wykonane z papieru, kalendarze, katalogi motocykli i akcesoriów motocyklowych, atlasy z papieru, broszury o podróżach,
stylu życia i rozrywce, broszurki o podróżach, stylu życia i rozrywce,
teczki do kart i dokumentów, albumy na znaczki, naklejki, monety
i fotografie, czasopisma o podróżach, stylu życia i rozrywce, litografie, fotografie, gazety, periodyki drukowane o podróżach, stylu życia
i rozrywce, książki o podróżach, stylu życia i rozrywkowe, odbitki fotograficzne, plakaty, pocztówki, gumki do ścierania, kartony, agendy,
papier do korespondencji, foto albumy, kartki z życzeniami, bloczki
notatnikowe, papierowe karty wstępu do różnego zastosowania,
koperty, wizytówki, 25 odzież, kurtki, opończe, płaszcze przeciwdeszczowe, sukienki, garnitury, spódnice, kurtki, spodnie, dżinsy,
kamizelki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, bluzy, swetry dzianinowe, swetry, blezery, kardigany, pończochy, skarpety, bielizna, nocne szlafroki, piżamy, szlafroki, kostiumy kąpielowe, kurtki sportowe,
kurtki odporne na wiatr, kurtki z kapturem, dresy, bluzy sportowe,
krawaty, apaszki, szale, chusty, fulary, szarfy do ubrania, rękawiczki,
paski, wodoodporna odzież, nieprzemakalne koszule, wodoodporne
spodnie, nieprzemakalne płaszcze, obuwie, obuwie dla motocyklistów, botki, buty, buty sportowe, nakrycia głowy, kapelusze, berety,
daszki, 28 gry i zabawki, mianowicie gry planszowe, gry towarzyskie,
zabawki do jeżdżenia, zestawy modelarskie do składania, modele
pojazdów w zmniejszonej skali, miniaturowe modele motocykli,
samochodów i innych pojazdów, klocki, zestawy zabawek budowlanych, lalki, ubrania dla lalek, akcesoria dla lalek, pluszowe zabawki,
pojazdy zabawkowe, zabawkowe repliki pełnej wielkości motocykli
i samochodów do celów dekoracyjnych, rozrywkowych i wystawowe, puzzle, ręczne urządzenia przeznaczone do grania w gry wideo
inne niż przystosowane do użytku z zewnętrznym wyświetlaczem
lub monitorem, przenośne gry z wyświetlaczami krystalicznymi,
automaty do gier wideo, zdalnie sterowane pojazdy zabawkowe, zabawki składające się z plastikowych torów.

(111) 301822
(220) 2017 02 17
(210) 467792
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 03
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG30
(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) 301823
(220) 2017 02 17
(210) 467795
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 03
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG28
(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) 301824
(151) 2017 08 07

(220) 2017 02 17
(441) 2017 04 03

(210) 467797

608

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG35
(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) 301825
(220) 2017 02 17
(210) 467815
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Okna i lustra VC 520
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12, 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, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza
stali szlachetnej, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do usuwania farby, 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
czyszczące do samochodów, preparaty do czyszczenia szkła i luster,
preparaty do usuwania pleśni, produkty toaletowe, wszystkie wyżej
wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących.
(111) 301826
(220) 2017 02 17
(210) 467817
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 520
(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, odplamia-
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cze, 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) 301827
(220) 2017 02 17
(210) 467820
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 500
(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) 301828
(220) 2017 02 17
(210) 467822
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) VC 535
(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) 301829
(220) 2017 02 17
(210) 467823
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze -Helenka, PL.
(540) VC 573
(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, pre-
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paraty 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) 301830
(220) 2017 02 17
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) carnalife
(540)

(210) 467830

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, szary
(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne i dydaktyczne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe
nagrane, oprogramowanie gier, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, komputery, komputery przenośne [podręczne], maszyny symulujące, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, optyczne nośniki
danych, monitory [programy komputerowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku, okulary 3D, okulary inteligentne, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, projektory, przenośne odtwarzacze multimedialne, sondy do celów naukowo badawczych, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia i sprzęt
do ratownictwa, urządzenia monitorujące, elektryczne, 35 sprzedaż
oprogramowania komputerowego, 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, agencje reklamowe,
marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów,
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa,
reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu,
powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody
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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 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,
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, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, 41 kształcenie praktyczne w formie
pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych [rozrywka],
informacja o edukacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja
na wyższych uczelniach, edukacja w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych, usługi trenerskie, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, innych niż teksty reklamowe,
fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych,
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, 44 usługi telemedyczne,
pomoc medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, wypożyczanie sprzętu medycznego, aromaterapia, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, chirurgia plastyczna,
fizjoterapia, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia,
placówki rekonwalescencji, usługi sanatoryjne, usługi kuracji uzdrowiskowych, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi,
terapia mowy, usługi dentystyczne, usługi klinik medycznych, usługi
optyczne, usługi ortodontyczne, usługi psychologów, usługi związane
z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie instalacji sanitarnych.

(111) 301831
(220) 2017 02 17
(210) 467837
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) GÓRNIAK PATRYK KUPNO -SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH,
Warszawa, PL.
(540) KLONOWA 22 KANTOR COM.PL
(540)

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 14 złoto, złoto dewizowe, platyna, srebro, 36 operacje
walutowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, transakcje finansowe, operacje finansowe, analizy finansowe, lokaty kapitału, inwe-
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stycje kapitałowe, doradztwo w sprawach finansowych, transfer
elektroniczny kapitału, operacje bankowe, depozyty sejfowe i przedmiotów wartościowych, swapy walutowe, udostępnianie informacji
na temat cen kursu walut, usługi czekowe i przekazy pieniężne, usługi kantorów, usługi w zakresie ubezpieczenia wymiany walut.

(111) 301832
(220) 2017 02 20
(210) 467843
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karpacz, PL.
(540) Harf
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią
srebrną, złotą, biżuterią z brylantami, bransoletkami, kolczykami,
zawieszkami, łańcuszkami, naszyjnikami, pierścionkami, broszkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią srebrną, złotą,
biżuterią z brylantami, bransoletkami, kolczykami, zawieszkami, łańcuszkami, naszyjnikami, pierścionkami, broszkami, usługi sprzedaży
detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w związku z biżuterią
srebrną, złotą, biżuterią z brylantami, bransoletkami, kolczykami, zawieszkami, łańcuszkami, naszyjnikami, pierścionkami, broszkami.
(111) 301833
(220) 2017 02 20
(210) 467852
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) KKS JAKUB SADOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Kidz Motion
(510), (511) 12 pojazdy dziecięce, hulajnogi (pojazdy), rowerki, rowerki biegowe, rowerki trójkołowe, 28 pojazdy dziecięce (zabawki),
hulajnogi (zabawki), rowerki biegowe, rowerki trójkołowe, deskorolki.
(111) 301834
(220) 2017 02 20
(210) 467869
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO -POLSKA,
Nowy Sącz, PL.
(540) IGUANA
(510), (511) 35 import, eksport i sprzedaż produktów, systemów,
wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych oraz wyposażenia i urządzeń dla gastronomii, reklama, promocja i marketing produktów, systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz
wyposażenia i urządzeń dla gastronomii, pośrednictwo w handlu
produktami, systemami, wyposażeniem, urządzeniami i narzędziami
grzewczymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi oraz wyposażeniem
i urządzeniami dla gastronomii, 37 instalacja, naprawa, serwis i konserwacja produktów, systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi
grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz wyposażenia
i urządzeń dla gastronomii.
(111) 301835
(220) 2017 02 20
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) PROFIBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) ADAMANT ADAPTED FOR YOU
(540)

(210) 467871

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, czarny
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 buty ochronne, 25 buty (skórzane, zimowe, sznurowane, robocze).

(111) 301836
(220) 2017 02 20
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) PTAK DANIEL KASSO, Opole, PL.
(540) LOMBARDOO
(540)

Nr 2/2018
(210) 467874

Kolor znaku: jasnozielony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą w tym pomoc handlowa i techniczna w zakresie
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona
w ramach umowy franchisingowej, usługi w zakresie franchisingu
w odniesieniu do punktów kredytowych, agencji kredytowych (w tym
agencji kredytowych udzielających pożyczek i kredytów za pośrednictwem globalnej sieci internetowej), biur doradztwa ekonomiczno-finansowego i ubezpieczeniowego, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, opracowywanie prognoz
ekonomicznych, 36 consulting kredytowy, doradztwo ekonomiczno-finansowe i ubezpieczeniowe, prowadzenie agencji kredytowych,
doradztwo finansowe i usługi finansowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: zaciągania kredytów w bankach
oraz pożyczek pieniężnych, udzielanie pożyczek pieniężnych, obsługi
finansowej obrotów międzynarodowych, obsługi pożyczek pieniężnych, leasingu, obrotu handlowego wierzytelnościami (faktoringu),
subemisji inwestycyjnej (underwritingu), usługi świadczone w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, wymiany
pieniędzy, kredytów, gromadzenia i lokowania oszczędności, wyceny,
pożyczek i kredytów, elektronicznego transferu środków finansowych,
gwarancji oraz kaucji, lokowanie powierzonych środków na rynkach kapitałowych w Polsce i za granicą, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.
(111) 301837
(220) 2017 02 20
(210) 467877
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO -POLSKA,
Nowy Sącz, PL.
(540) iguana WENT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 import, eksport i sprzedaż produktów, systemów,
wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych oraz wyposażenia i urządzeń dla gastronomii, reklama, promocja i marketing produktów, systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz
wyposażenia i urządzeń dla gastronomii, pośrednictwo w handlu
produktami, systemami, wyposażeniem, urządzeniami i narzędziami
grzewczymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi oraz wyposażeniem
i urządzeniami dla gastronomii, 37 instalacja, naprawa, serwis i konserwacja produktów, systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi
grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz wyposażenia
i urządzeń dla gastronomii.
(111) 301838
(220) 2017 02 21
(210) 467920
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) GAWŁOWSKA-BUJOK MAGDALENA, Gdańsk, PL.
(540) No Fluff Jobs
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 301839
(220) 2017 02 21
(210) 467925
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO -POLSKA,
Nowy Sącz, PL.
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(540) iguana GASTRO
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.99, 26.11.01
(510), (511) 35 import, eksport i sprzedaż produktów, systemów,
wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych oraz wyposażenia i urządzeń dla gastronomii, reklama, promocja i marketing produktów, systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz
wyposażenia i urządzeń dla gastronomii, pośrednictwo w handlu
produktami, systemami, wyposażeniem, urządzeniami i narzędziami
grzewczymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi oraz wyposażeniem
i urządzeniami dla gastronomii, 37 instalacja, naprawa, serwis i konserwacja produktów, systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi
grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz wyposażenia
i urządzeń dla gastronomii.
(111) 301840
(220) 2017 02 21
(210) 467937
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO -POLSKA,
Nowy Sącz, PL.
(540) iguana GRUPA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 import, eksport i sprzedaż produktów, systemów,
wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych oraz wyposażenia i urządzeń dla gastronomii, reklama, promocja i marketing produktów, systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz
wyposażenia i urządzeń dla gastronomii, pośrednictwo w handlu
produktami, systemami, wyposażeniem, urządzeniami i narzędziami
grzewczymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi oraz wyposażeniem
i urządzeniami dla gastronomii, 37 instalacja, naprawa, serwis i konserwacja produktów, systemów, wyposażenia, urządzeń i narzędzi
grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz wyposażenia
i urządzeń dla gastronomii.
(111) 301841
(220) 2017 02 21
(210) 467953
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RUBTILER
(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, 11 materiały budowlane metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 301842
(220) 2017 02 21
(210) 467958
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
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(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) 301843
(220) 2017 02 21
(210) 467959
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) KOMOZJA FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) MOSTOWSKI COLLECTION
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby szklane malowane, dzieła sztuki ze szkła, figurki ze szkła, pudełka szklane, statuetki ze szkła, szkło sproszkowane do dekoracji, 28 dzwonki na choinkę, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śnieżne kule, uchwyty
do świeczek choinkowych, śnieg sztuczny na choinki.
(111) 301844
(220) 2017 02 21
(210) 467960
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 06.01.02, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 29.01.13
(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
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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) 301845
(220) 2017 02 21
(210) 467961
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, błękitny
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(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) 301846
(220) 2017 02 21
(210) 467962
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM
(540)

Nr 2/2018

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) 301847
(220) 2017 02 21
(210) 467964
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) Intervet International B.V., Boxmeer, NL.
(540) OPTIVET
(510), (511) 9 aplikacja mobilna do obliczania wydajności klinik weterynaryjnych.
(111) 301848
(220) 2017 02 22
(210) 467967
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe, PL.
(540) BIFIX Herbata familijna
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 30 herbaty.
(111) 301849
(220) 2017 02 22
(210) 467971
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KANIA MAŁGORZATA, Świdnica, PL.
(540) CHOCOFFEE
(510), (511) 30 ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, mianowicie praliny czekoladowe,
czekoladki, czekolady w tabliczkach, czekolady w batonach z dodatkami i bez, orzechy i owoce w czekoladzie, desery na bazie czekolady i z dodatkiem czekolady, marcepan, lizaki czekoladowe, figurki
czekoladowe, ozdoby z czekolady, ciasta czekoladowe i z dodatkiem
czekolady, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, wszystkie powyższe towary z wyłączeniem kawy, herbaty, napojów kakaowych,
napojów czekoladowych i substytutów kawy., 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, z wyłączeniem kawy, herbaty, napojów kakaowych, napojów czekoladowych i substytutów kawy, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 301850
(220) 2017 02 22
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) PROKONSUMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) foodfakty
(540)

(210) 467977

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga.
Kolor znaku: zielony, biały, ciemnoniebieski, błękitny
(531) 27.05.04, 29.01.14, 06.01.02, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13
(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,

(111) 301851
(220) 2017 02 22
(210) 467979
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) JARCZAK MAGDALENA JFK DESIGN, Karnice, PL.
(540) MAYER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, periodyki, czasopisma, 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama
i marketing, usługi reklamowe, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi promocyjne.
(111) 301852
(151) 2017 08 23

(220) 2017 02 22
(441) 2017 05 08

(210) 467986
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(732) KOŁODZIEJSKI TOMASZ AGA-TECH, Masłów Pierwszy, PL.
(540) AGATECH TECHNICAL SOLUTIONS
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 01.15.15, 14.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje, silikony, preparaty do usuwania smarów w procesach produkcyjnych, odtłuszczacze metal, rozpuszczalniki do usuwania farb i lakierów, 3 środki czyszczące, oleje czyszczące, 4 smary,
oleje przemysłowe.
(111) 301853
(220) 2017 02 22
(210) 467992
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.
(540) CERTIFICATED FOOD Made in Nature 100% NATURAL POLISH
FOOD
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, zielony, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, gotowe dania
z mięsa, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, soki owocowe
do gotowania, kiszone warzywa, gotowe dania warzywne, konserwowane warzywa, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie
ziaren, zbóż, maki i sezamu, wypieki, wyroby cukiernicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, 32 napoje owocowe i soki owocowe.
(111) 301854
(220) 2017 02 22
(210) 468005
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, brązowy
(531) 05.03.20, 07.01.13, 06.19.09, 06.19.11, 06.19.15, 27.05.01,
27.05.05, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 30 produkty zbożowe, preparaty zbożowe, mąka, mąka
kukurydziana, grysik kukurydziany, prażona kukurydza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, kasze spożywcze, kuskus, kasza
manna, ryż, preparaty z otrąb do spożycia dla ludzi, płatki zbożowe,
chipsy zbożowe, muesli, makarony, pieczywo, pieczywo chrupkie,
maca, pieczywo cukiernicze, pieczywo o przedłużonej trwałości,
bułka tarta, grzanki, tortille, pizze, groszek ptysiowy, wafle ryżowe,
batony zbożowe, mieszanki do wypieku pieczywa, ciast, drożdże,
proszek do pieczenia, wyroby cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki,
krakersy, słodycze, karmelki, żelki, lody, kawa, namiastki kawy, herbata, kakao, cukier, tapioka, sago, miód, syrop z melasy, sól, musztarda:
majonez, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy, marynaty, przetworzone nasiona lnu do celów spożywczych, mączka z roślin strączkowych, potrawy na bazie mąki, kaszy, ryżu, makaronu, przekąski zbożowe, kiełki roślinne do celów spożywczych dla ludzi, gotowe dania
w opakowaniu do gotowania lub odgrzania w domu na bazie mąki i/
lub produktów zbożowych, pierogi, pierożki, kluski, kopytka, placki,
paszteciki, kluski śląskie, racuchy, kołduny, uszka, leniwe pierogi, pielmieni, wszystkie uprzednio wymienione produkty także w postaci
zamrożonej.
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(111) 301855
(220) 2017 02 23
(210) 468011
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 02
(732) GALPOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łubna, PL.
(540) GALPOSTER OOH
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje papierowe, papier,
karton, tektura, figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne,
torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki,
artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy,
ołówki, pióra, 35 reklama i marketing, reklama na bilbordach, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki
(reklama i promocja), badania rynkowe, opracowania marketingowe.
usługi public relations, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne planowania biznesowego. informacja i doradztwo
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania, usługi w dziedzinie usług strategii komunikacyjnej marki, usługi promocyjne w zakresie sprzedaży towarów i usług,
planowanie i zakup czasów lub powierzchni w mediach, w tym w telewizji, radio, gazetach, czasopismach, reklama na plakatach, bilbordach, nośnikach outdoorowych, organizowanie kampanii reklamowych z wykorzystaniem nośników outdoorowych, projektowanie
materiałów promocyjnych i reklamowych, usługi komputerowe, mianowicie projektowanie i wdrażanie reklam, usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, wynajem miejsc
na reklamy, przygotowywanie i dostarczanie informacji z dziedziny
reklamy, planowanie, kupno i negocjowanie przestrzeni reklamowej:
usługi licytacji, usługi w zakresie wyceny, organizowanie wystaw,
seminariów, dyskusji, konferencji lub targów handlowych w celach
handlowych lub reklamowych, prognozy i analizy ekonomiczne,
do celów biznesowych, usługi konsultingowe i doradcze w sprawach
działalności gospodarczej, usługi promocyjne, sondaże opinii publicznej, kompilacja i dostarczanie informacji gospodarczych, porad
i danych statystycznych, dostarczanie informacji handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów i usług, 36 usługi w zakresie wyceny kosztów w projektach outdoorowych, usługi w zakresie sponsoringu, 37 usługi budowlane, wykańczanie nieruchomości,
naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, informacja budowlana,
konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów sklepowych, biurowych i magazynowych, instalowanie
i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych,
instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych I antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, nadzór budowlany, udzielanie informacji budowlanych, usługi
informacyjne i konsultacyjne dotyczące robót budowlanych.
(111) 301856
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 08
(732) GALPOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łubna, PL.
(540) Galposter Out Of Home
(540)

(210) 468012

Kolor znaku: szary, żółty, czarny
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje papierowe, papier,
karton, tektura, figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne,
torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie,
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albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki,
artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy,
ołówki, pióra, 35 reklama i marketing, reklama na bilbordach, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki
(reklama i promocja), badania rynkowe, opracowania marketingowe,
usługi public relations, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne planowania biznesowego, informacja i doradztwo
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania, usługi w dziedzinie usług strategii komunikacyjnej marki, usługi promocyjne w zakresie sprzedaży towarów i usług,
planowanie i zakup czasów lub powierzchni w mediach, w tym w telewizji, radio, gazetach, czasopismach, reklama na plakatach, bilbordach, nośnikach outdoorowych, organizowanie kampanii reklamowych z wykorzystaniem nośników outdoorowych, projektowanie
materiałów promocyjnych i reklamowych, usługi komputerowe, mianowicie projektowanie i wdrażanie reklam, usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, wynajem miejsc
na reklamy, przygotowywanie i dostarczanie informacji z dziedziny
reklamy, planowanie, kupno i negocjowanie przestrzeni reklamowej:
usługi licytacji, usługi w zakresie wyceny, organizowanie wystaw,
seminariów, dyskusji, konferencji lub targów handlowych w celach
handlowych lub reklamowych, prognozy i analizy ekonomiczne,
do celów biznesowych, usługi konsultingowe i doradcze w sprawach
działalności gospodarczej, usługi promocyjne, sondaże opinii publicznej, kompilacja i dostarczanie informacji gospodarczych, porad
i danych statystycznych, dostarczanie informacji handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów i usług, 36 usługi w zakresie wyceny kosztów w projekatach outdoorowych, usługi w zakresie sponsoringu, 37 usługi budowlane, wykańczanie nieruchomości,
naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, informacja budowlana,
konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów sklepowych, biurowych i magazynowych, instalowanie
i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych,
instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, nadzór budowlany, udzielanie informacji budowlanych, usługi
informacyjne i konsultacyjne dotyczące robót budowlanych.

(111) 301857
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) net HOLIDAY
(540)

(540) BakaD’ Or SÉLECTION
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone orzechy i owoce, bakalie i mieszanki
bakaliowe, 31 orzechy.
(111) 301859
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rapsodia
(540)

(210) 468036

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały, srebrny
(531) 02.09.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe.
(111) 301860
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Słodka Kraina
(540)

(210) 468037

(210) 468021
Kolor znaku: fioletowy, jasnoróżowy
(531) 02.09.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, i ciasteczka, cukierki, słodycze, gofry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele.
(111) 301861
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Słodka Kraina
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, fioletowy, biały,
ciemnożółty
(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów.
(111) 301858
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

Nr 2/2018

(210) 468035
Kolor znaku: fioletowy, jasnoróżowy
(531) 02.09.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12

(210) 468038

Nr 2/2018
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciastka, tarty i ciasteczka, cukierki, słodycze, gofry, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele.

(111) 301862
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MĄKA i SÓL
(540)

(210) 468039

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, wyroby piekarnicze, pieczywo, bagietki, bułki, suchary, wafle, potrawy na bazie mąki, mąka spożywcza, wyroby
na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.
(111) 301863
(220) 2017 02 23
(210) 468045
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) MUMU J. MUCHA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) MUMU
(540)

(531) 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki, torby, torby na zakupy, torby turystyczne, torby plażowe, aktówki, bagaż, etui na karty
kredytowe (portfele), etui na klucze, koperty ze skóry do pakowania,
kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, obroże dla zwierząt,
plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, przywieszki do bagażu, pudła skórzane na kapelusze, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, sakwy, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne, paski skórzane (inne niż odzież), 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bandany na szyję, bielizna osobista, biustonosze, body (bielizna), bokserki, chustki (apaszki), długie luźne stroje, dzianina (odzież),
etole (futra), futra (odzież), garnitury, halki (bielizna), halki, półhalki,
kamizelki, kąpielówki, kimona, kombinezony, koszule, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki (odzież),
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie (odzież), palta, paski (odzież), piżamy, pelerynki, podkoszulki bez rękawów, poncza, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico -spodenki, stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, bielizna
damska, bluzki, dżinsy, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, espadryle, obuwie plażowe, sandały, apaszki (chustki) .
(111) 301864
(220) 2017 02 23
(210) 468050
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) WITKOWSKI LESZEK P.P.H.U. LIDA, Aleksandrów Łódzki, PL.
(540) Lida
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 25 bielizna, rajstopy, pończochy, skarpety, getry, napiętki, rajtuzy, trykoty, gorsety, podkolanówki, wyroby pończosznicze,
odzież, piżamy, bielizna kąpielowa, ubiory plażowe, legginsy, nakrycia głowy.

(111) 301865
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Leones del Rey
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.

(210) 468057

(111) 301866
(220) 2017 02 23
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Toro Negro
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.

(210) 468058

(111) 301867
(220) 2017 02 24
(210) 468059
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 03
(732) GDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GDE
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 papy, papy termozgrzewalne, niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, bitumiczne pokrycia dachowe,
niemetalowe materiały budowlane.
(111) 301868
(220) 2017 02 24
(210) 468068
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 10
(732) WOSIŃSKA AGNIESZKA AGILLA, Bratoszewice, PL.
(540) agilla
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.01.03, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 parasole i parasolki, parasolki i parasole (duże), walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szczotki
i artykuły szczotkarskie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt
do czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie.
(111) 301869
(220) 2017 02 24
(210) 468072
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) IWANOWSKA DOROTA, Warszawa, PL.
(540) WIŁA WIANKI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kwiatami
ciętymi i doniczkowymi, bukietami ze świeżych kwiatów, dekoracjami kwiatowymi, kompozycjami kwiatowymi, wieńcami z kwiatów,
świecami, donicami, kwiatami rabatowymi oraz kawą, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
(111) 301870
(220) 2017 02 24
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 468095
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(540) Źródło wody w Twoim domu
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana, woda
mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające, lemoniada, 35 reklama, usługi agencji reklamowej, outsourcing, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów takich jak: napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, napoje
orzeźwiające, lemoniada .
(111) 301871
(220) 2017 02 24
(210) 468101
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) Złoty Denar Jasny Browar Namysłów PIWO JASNE
(540)

Nr 2/2018

(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, organizowanie: podróży,
wycieczek bez zapewnienia zakwaterowania, 41 organizowanie: zawodów sportowych, obozów sportowych i wakacyjnych bez zapewnienia
zakwaterowania, fotoreportaże, produkcja filmów, 43 rezerwacja kwater.

(111) 301875
(220) 2017 02 24
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DomoVita
(540)

(210) 468108

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.03.01, 05.03.11, 05.05.20
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana, woda
mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające, lemoniada, 35 reklama,
usługi agencji reklamowej, outsorcing, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów takich jak: napoje bezalkoholowe, woda,
woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające,
lemoniada.
Kolor znaku: czarny, biały, złoty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.13.01, 11.03.02, 11.03.03, 06.03.11
(510), (511) 32 piwo.
(111) 301872
(220) 2017 02 24
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) KIEPAS JAN, Warszawa, PL.
(540) BOOMBASTIC
(540)

(210) 468104

(111) 301876
(220) 2017 02 25
(210) 468110
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) CONSTANCE CARROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa, PL.
(540) UK Constance Caroll SYRENI PYŁ MERMAID DUST
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 płyty CD, DVD i inne nośniki audiowizualne, 35 usługi
agencji reklamowo -promocyjnych, 41 usługi zespołu muzycznego
w zakresie organizacji koncertów i występów artystycznych.
(111) 301873
(220) 2017 02 24
(210) 468105
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) domovita
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana, woda
mineralna, woda stołowa, napoje orzeźwiające, lemoniada, 35 reklama, usługi agencji reklamowej, outsorcing, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów takich jak: napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana, woda mineralna, woda stołowa, napoje
orzeźwiające, lemoniada.
(111) 301874
(220) 2017 02 24
(210) 468107
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) UNIFORM B. MALITA A. MALITA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) WOODCAMP
(540)

(531) 05.01.01, 26.01.04, 27.05.01

Kolor znaku: czarny, żółty, jasnozielony, niebieski, jasnoniebieski,
różowy, jasnoróżowy
(531) 03.09.13, 27.05.01, 24.09.01, 29.01.15
(510), (511) 3 aromaty jako olejki aromatyczne, barwniki do celów
kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi, środki do usuwania lakierów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, farby do włosów, lakiery do włosów, kadzidełka, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery
do paznokci, kosmetyki do makijażu, preparaty zapachowe, płyny
do pielęgnacji włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła,
olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych, produkty perfumeryjne, perfumy, pomadki do ust, puder do makijażu, rzęsy sztuczne,
kosmetyki do rzęs, szampony, sztuczne paznokcie, środki toaletowe,
preparaty i farby do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do nadawania połysku, zmywacze do paznokci.
(111) 301877
(220) 2017 02 26
(151) 2017 08 28
(441) 2017 04 24
(732) JAŚKO PAWEŁ, Częstochowa, PL.
(540) smart-flex
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony

(210) 468117
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(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody metalowe, rurowe przewody metalowe,
metalowe materiały budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza, podgrzewacze
powietrza, osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania powietrza,
urządzenia na gorące powietrze, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, instalacje
do filtrowania powietrza, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], pompy ciepła, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie],
wyciągi wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne, wentylatory [części
instalacji klimatyzacyjnych], wymienniki ciepła, inne niż części maszyn,
wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, piece [urządzenia grzewcze], instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do dystrybucji wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 usługi pośrednictwa
w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów,
mianowicie, materiałów budowlanych, urządzeń i instalacji sanitarnych
i grzewczych, urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
urządzeń i instalacji do powietrza, urządzeń i instalacji hydraulicznych,
wyrobów metalowych, wymienników ciepła pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub
poprzez Internet, 37 budownictwo, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, naprawa
i konserwacja urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa wymienników ciepła.
(111) 301878
(220) 2017 02 27
(210) 468118
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) dexamecine
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne.
(111) 301879
(220) 2017 02 27
(210) 468121
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) O’CANIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) O’Canis NEW PRODUCTS WITH A TASTE OF NATURE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i suplementy diety dla
zwierząt, preparaty dietetyczne dla zwierząt domowych, dodatki
lecznicze do pożywienia dla zwierząt domowych, artykuły higieniczne dla zwierząt, w szczególności preparaty do mycia zwierząt, środki
do mycia zwierząt, lecznicze i owadobójcze szampony dla zwierząt,
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów i kotów, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, 31 pokarm dla zwierząt domowych, napoje dla
zwierząt domowych, ciastka i przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla
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zwierząt domowych, dodatki do żywności dla zwierząt, nie do celów
medycznych, ściółka dla zwierząt domowych, pachnący piasek dla
zwierząt domowych, żwirek dla kotów.

(111) 301880
(220) 2017 02 27
(210) 468134
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) STEFAŃSKI TOMASZ, STEFAŃSKI JERZY HYDRO -INVEST
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) hydro invest
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 montaż i naprawa instalacji do ogrzewania, usługi
hydrauliczne,instalowanie oraz naprawa urządzeń do klimatyzacji,
budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo.
(111) 301881
(220) 2017 02 27
(210) 468159
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) medonet
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów
kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty, afisze,
foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich
w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez internet, w zakresie, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów komputerowych,
usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych,
usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń
elektronicznych w zakresie reklamy, usługi w zakresie wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej,
usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego
serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub
radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych
lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych online w czasie
wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja widowisk rozrywkowych,
produkcja audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych,
reportaży, programów telewizyjnych organizacja teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, usługi
wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i/lub
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obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi
organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/
lub filmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania
stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych,
usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie
aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
powielania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
programowania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych,
usługi w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie
konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
prac badawczo -rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania
własności intelektualnej, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 301882
(220) 2017 02 27
(210) 468165
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) oraclinic
(510), (511) 3 dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze
płukanki stomatologiczne, środki do mycia zębów, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, odświeżacze oddechu, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki],
paski odświeżające oddech, płyny do czyszczenia zębów, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia zębów,
preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do polerowania protez
dentystycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej
i zębów, proszek do czyszczenia zębów, proszek do zębów, proszek
do zębów w formie pasty, nielecznicze spraye do jamy ustnej, środki
do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia zębów w formie gumy
do żucia, środki do higieny jamy ustnej, żele do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, zestawy produktów do higieny jamy
ustnej, środki do polerowania zębów,, 5 antyseptyczne preparaty
oczyszczające, antyseptyczne płyny do płukania ust, kleje do protez
dentystycznych, materiały do profilaktyki jamy ustnej, odświeżacze
oddechu do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny lecznicze do płukania
ust, płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, stomatologiczne środki
profilaktyczne, 21 nici dentystyczne, dozowniki nici dentystycznej,
kosmetyczki na przybory toaletowe, kubki, pojemniki do czyszczenia
i przechowywania protez zębowych, pojemniki na środki do czyszczenia zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, przybory
toaletowe, rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, stojaki na szczoteczki
do zębów, szczoteczki do protez, szczoteczki do zębów, szczoteczki
do zębów elektryczne, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego.
(111) 301883
(220) 2017 02 27
(210) 468169
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) AUTO -ELEMENTS MARIA I ADRIAN SKLORZ SPÓŁKA JAWNA,
Katowice, PL.
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(540) spektrum
(510), (511) 9 programy komputerowe, systemy operacyjne w zakresie obsługi branży motoryzacyjnej i/lub stosowane w warsztatach samochodowych, oprogramowanie do zapisywania, przechowywania,
umożliwiania dostępu, wyświetlania, udostępniania i zarządzania
plikami cyfrowymi, w tym plikami audio, wideo, plikami tekstowymi,
treściami multimedialnymi, nośniki z nagranym oprogramowaniem
do komputerów, 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi w zakresie obsługi sklepów, hurtowni motoryzacyjnych oraz serwisów
i warsztatów samochodowych, sprzedaż programów komputerowych i baz danych dostępnych on-line na rzecz osób trzecich.
(111) 301884
(220) 2017 02 27
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) RAWZA ARKADIUSZ, Prószków, PL.
(540) bassau
(540)

(210) 468171

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 wymienniki jonowe, 5 dezynfekcyjne środki do toalet,
11 urządzenia do chlorowania basenów kąpielowych, 19 baseny pływackie, 37 obsługa basenów kąpielowych, dezynfekcja.
(111) 301885
(220) 2017 02 27
(210) 468173
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 03
(732) SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU, Szepietowo, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 05.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi związane z badaniem rynku, usługi w zakresie
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, usługi w zakresie doboru kadr,
dystrybucja materiałów reklamowych: w postaci spotów reklamowych, audiowizualnych, za pośrednictwem mediów elektronicznych
oraz próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie analizy
rynku i zawierania transakcji handlowych, usługi w zakresie tworzenia prognoz ekonomicznych, pośrednictwo handlowe, pozyskiwanie
informacji handlowych, usługi w zakresie pozyskiwania baz danych
do przetwarzania, zarządzanie bazami danych, usługi księgowe,
audytorskie, usługi doradztwa w organizowaniu działalności gospodarczej, przetwarzanie informacji gospodarczych, usługi w zakresie
pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, opiniowanie
projektów gospodarczych, sporządzanie strategii ekonomicznych,
sporządzanie wyciągów z kont, 36 tworzenie agencji kredytowych,
sporządzanie, weryfikacja analiz finansowych, gromadzenie oszczędności, dostęp do usług bankowych za pomocą elektronicznych kanałów dystrybucji, operacje bankowe, deponowanie papierów wartościowych i przedmiotów, zarządzanie finansami, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, wydawanie kart kredytowych, pośrednictwo finansowe, przeprowadzanie operacji finansowych, tworzenie funduszy i zarządzanie funduszami, usługi pośrednictwa obrotem papierami giełdowymi, udzielenie gwarancji, sporządzanie i przetwarzanie
informacji bankowych, przeprowadzanie inwestycji kapitałowych,
elektroniczny transfer środków finansowych, inwestycje kapitałowe,
obsługa kart debetowych, obsługa kart kredytowych, przyjmowanie
depozytów, kredytowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, finansowanie sprzedaży na raty, usługi bankowe, usługi finan-
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sowe, usługi wykonywania operacji walutowych, udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek pod zastaw, kredytowanie, pośrednictwo
w zakresie zawierania ubezpieczeń na życie, nieruchomości, usługi
prowadzenia kantorów, 38 przesyłanie informacji, łączność poprzez
terminale komputerowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji za pomocą krótkich wiadomości tekstowych.

(111) 301886
(220) 2017 02 27
(210) 468177
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) MASNY ALEKSANDER, MASNY ANNA, OTRĘBA IZABELLA
GOLDEN FRUIT SPÓŁKA CYWILNA, Jankowice, PL.
(540) DOBRE MIEJSCE SYNERGIA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 01.15.09, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi prowadzenia kawiarni, cukierni, lodziarni, catering.
(111) 301887
(220) 2017 02 27
(210) 468181
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) MASNY ALEKSANDER GOLDEN FRUIT, Studzienice, PL.
(540) SINCE 1998 BEAN BROTHERS COFFEE & TEA
(540)

Kolor znaku: beżowy, jasnobeżowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
sprzedaży przez Internet kawy, herbaty, czekolady do picia, syropów
do kawy i koktajli, sosów do deserów, koncentratów lemoniad, słodyczy, ekspresów i zaparzaczy do kawy, akcesoriów, młynków do kawy,
naczyń do serwowania kawy i herbaty.
(111) 301888
(220) 2017 02 27
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) medonet Zdrowie w twoich rękach
(540)

(210) 468182

Kolor znaku: błękitny, fioletowy
(531) 20.05.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 pprogramy komputerowe, komputerowe bazy danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów
kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku,
pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura
do rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły
ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pa-
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kowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy,
mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji
dla osób trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego,
programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania danych
w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków,
próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji
komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego
zarządzania plikami, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie
reklamy, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie
przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi
łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych
i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi
przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów
za pośrednictwem sieci informatycznych on-line w czasie wybranym
przez odbiorcę, 41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży,
programów telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, usługi
dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi
organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/
lub filmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania
stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych,
usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie instalacji i oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
powielania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
programowania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych,
usługi w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie
konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo -rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa
w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie zarządzania prawami
autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 301889
(220) 2017 02 27
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 468183
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(540) onet
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku,
pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura
do rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły
ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty,
afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy
geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób
trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie:
sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów
komputerowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach
komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów
reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, usługi
reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji komputerowych
baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub
obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych
w systemie on-line, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania,
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej
i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi,
usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie
administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie komputerowe-

Nr 2/2018

go zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie
odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo -rozwojowych
w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji,
45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności intelektualnej,
usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 301890
(220) 2017 02 27
(210) 468189
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) VEKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeźmierowo, PL.
(540) EKOKLAR
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania ścieków, instalacje sanitarne, 37 usługi budowlano -montażowe w zakresie budowy
i oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, usługi w zakresie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków i obiektów
towarzyszących, usługi w zakresie eksploatacji bieżącej oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, usługi w zakresie serwisu
techniczno -technologicznego oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, 42 usługi w zakresie projektowania urządzeń ochrony
środowiska, usługi w zakresie opinii i ekspertyz dotyczące ochrony
środowiska, usługi w zakresie badań laboratoryjnych dotyczących
oznaczeń zanieczyszczeń wody, ścieków i osadów pościekowych
oraz powietrza.
(111) 301891
(220) 2017 02 27
(210) 468190
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) VEKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeźmierowo, PL.
(540) EKOKLAR
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.24, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 urządzenia do oczyszczania ścieków, instalacje sanitarne, 37 usługi budowlano -montażowe w zakresie budowy
i oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, usługi w zakresie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków i obiektów
towarzyszących, usługi w zakresie eksploatacji bieżącej oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, usługi w zakresie serwisu
techniczno -technologicznego oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących, 42 usługi w zakresie projektowania urządzeń ochrony
środowiska, usługi w zakresie opinii i ekspertyz dotyczące ochrony
środowiska, usługi w zakresie badań laboratoryjnych dotyczących
oznaczeń zanieczyszczeń wody, ścieków i osadów pościekowych
oraz powietrza.
(111) 301892
(220) 2017 02 27
(210) 468194
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 18
(732) KONIMPEX-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) MOSTOWA 23
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, katalogi, ulotki reklamowe, 35 reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
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wych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
usługi nabywania nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmu mieszkań, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
37 usługi budowlane, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowanie nieruchomości.

(111) 301893
(220) 2017 02 27
(210) 468198
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MERRY
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 ozdoby choinkowe.
(111) 301894
(220) 2017 02 27
(210) 468199
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) TOTTI
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 pudełka tekturowe, pudełka papierowe, pudełka kartonowe.
(111) 301895
(220) 2017 02 27
(210) 468200
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) WERONI
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 wazony, wazony na kwiaty.
(111) 301896
(220) 2017 02 27
(210) 468215
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) HALITOFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 301897
(220) 2017 02 27
(210) 468233
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Żary, PL.
(540) prezentomat.pl
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(540)

Kolor znaku: jasnożółty, ciemnożółty, biały, czarny
(531) 19.03.25, 24.01.03, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, 35 usługi sprzedaży towarów,
usługi sprzedaży towarów przez Internet, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi sprzedaży dotyczące towarów: odzieży, obuwia,
artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony
komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na komputery, pokrowców
na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek na klucze, przypinki,
pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki do szyb,
podkładki pod myszkę do komputera, zestawy ceramiczne w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki
plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci,
usługi sprzedaży przez Internet dotyczące towarów: odzieży, obuwia,
artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony
komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na komputery, pokrowców
na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć, toreb, parasoli,
zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek na klucze, przypinki, pinsy,
badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki do szyb, podkładki pod myszkę do komputera, zestawy ceramiczne w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki
do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, usługi
sprzedaży dotyczące towarów z nadrukiem: odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb
na notebooki, pokrowców na komputery, pokrowców na notebooki,
pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek,
pendrive, breloków, smyczek na klucze, przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki do szyb, podkładki pod
myszkę do komputera, zestawy ceramiczne w tym talerze, podstawki,
kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, usługi sprzedaży przez
Internet dotyczące towarów z nadrukiem: odzieży, obuwia, artykułów
piśmienniczych w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb
na notebooki, pokrowców na komputery, pokrowców na notebooki,
pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek,
pendrive, breloków, smyczek na klucze, przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki do szyb, podkładki pod
myszkę do komputera, zestawy ceramiczne w tym talerze, podstawki,
kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing telefoniczny,
marketing bezpośredni, marketing afiliacyjny, marketing internetowy, kampanie marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu
bezpośredniego, marketing imprez i wydarzeń, marketing dotyczący
promocji, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, dystrybucja materiałów rekla-

622

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mowych, marketingowych i promocyjnych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów
reklamowych, 39 dostarczanie paczek.

(111) 301898
(220) 2017 02 28
(210) 468243
(151) 2017 08 25
(441) 2017 04 24
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IANA
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy diety, krople do oczu.
(111) 301899
(220) 2017 02 28
(151) 2017 08 25
(441) 2017 04 24
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MNIAMKI
(540)

(210) 468246

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, czerwony, zielony,
różowy, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów Ieczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, słodycze do celów
leczniczych, suplementy diety, 30 preparaty ziołowe do sporządzania
napojów, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe w postaci batonów, 31 nieprzetworzone zioła, nieprzetworzone
owoce, nasiona jadalne [nieprzetworzone], 32 napoje bezalkoholowe,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych.
(111) 301900
(220) 2017 02 28
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) BARGIELSKI WITOLD VIBA-MED, Lublin, PL.
(540) ViBa-MED
(540)

(210) 468256

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, zielony, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 37 naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu
medycznego.
(111) 301901
(220) 2016 03 07
(151) 2016 12 16
(441) 2016 06 06
(732) POLSKA AGENCJA KOSMICZNA, Gdańsk, PL.
(540) POLSKA AGENCJA KOSMICZNA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, błękitny
(531) 26.01.01, 26.03.12, 27.05.01, 29.01.13

(210) 453239
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do astronomii, satelity astronomiczne, satelity telekomunikacyjne, satelity do celów naukowych, sprzęt komputerowy, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, magnetyczne nośniki danych, optyczne
nośniki danych, dyski komputerowe, płyty kompaktowe, płyty
DVD, nośniki danych zawierające zapisane publikacje i treści multimedialne o tematyce edukacyjnej i naukowej, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej i treściami multimedialnymi
o tematyce edukacyjnej i naukowej, oprogramowanie komputerowe, urządzenia i przyrządy naukowe, anteny, balony meteorologiczne, baterie słoneczne, etui na okulary, hologramy, magnesy dekoracyjne, narzędzia pomiarowe, mikrofony, neony reklamowe, okulary,
przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne, urządzenia GPS, szyldy
elektroniczne, szyldy mechaniczne podświetlane, 12 pojazdy służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu, po wodzie, po szynach,
pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, statki kosmiczne, statki powietrzne, sterowce,
aparatura i urządzenia dla aeronautyki, 16 publikacje drukowane,
czasopisma, periodyki, książki, podręczniki, broszury informacyjne,
albumy, fotografie, mapy, almanachy, podręczniki i publikacje naukowe, afisze i plakaty, chorągiewki papierowe, kalendarze, karty
pocztowe, komiksy, materiały do nauczania, materiały piśmienne,
ulotki, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, 18 plecaki, parasole, torby plażowe, torby podróżne, pojemniki na wizytówki, portfele i portmonetki, torby sportowe, etui na wizytówki, siatki i torby
na zakupy, etui na klucze, 20 plansze wystawowe nie metalowe, tablice identyfikacyjne, leżaki plażowe, poduszki, reklamowe obiekty
nadmuchiwane powietrzem, stoiska wystawiennicze, 21 filiżanki,
kubki, naczynia do picia, podkładki na stół, przyrządy do podlewania, 25 bandany, czapki, chusty, bluzy sportowe, kombinezony,
koszule, kurtki, odzież gotowa, odzież sportowa, odzież wodoodporna, odzież gimnastyczna, skarpetki, swetry, T-shirty, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, kości do gry, kręgle, lalki, latawce, zabawki
pluszowe, pojazdy i modele przeskalowane, puzzle, ringo, zabawki,
zabawki ruchome, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie danych
w bazach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, przetwarzanie danych, poszukiwania w zakresie
patronatu dla badań i przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych,
reklama, publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowanie
imprez promujących działalność kosmiczną, prognozy ekonomiczne, analizy rynkowe dotyczące sektora kosmicznego, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw z branży kosmicznej, reklamy w mediach, zestawienia statystyczne, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wyceny handlowe, audyt, badania rynku, materiały reklamowe, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 36 sponsorowanie finansowe badań i przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych, 38 usługi
telekomunikacyjne w zakresie przesyłania informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i środków elektronicznych, usługi
łączności satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji bezprzewodowej, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych,
transmisje plików cyfrowych, transmisje satelitarne, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, transfer strumieniowy danych, obsługa telekonferencji, przesyłanie on-line kartek
z życzeniami, poczta elektroniczna, 39 wystrzeliwanie satelitów
na rzecz osób trzecich, transport, usługi nawigacji transportu, nawigacja, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów i kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów
i warsztatów, organizowanie i prowadzenie konkursów dla celów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw, organizowanie i prowadzenie pikników i festiwali naukowych, pisanie tekstów
innych niż teksty reklamowe publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym on -line, publikowanie książek i periodyków, w tym
on-line, udostępnianie zbiorów bibliotecznych i materiałów z zakresu problematyki kosmicznej i satelitarnej, usługi w zakresie kształcenia i doskonalenia kadry naukowej, organizowanie i prowadzenie
szkoleń i praktyk naukowych, konsultacje merytoryczne dotyczące
treści filmów, produkcja filmów i materiałów multimedialnych o te-
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matyce naukowej, informacja o wszystkich wyżej wymienionych
usługach, tłumaczenia, 42 analizy przemysłowe i usługi badawcze związane z sektorem kosmicznym, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, badania i usługi
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, w tym badania naukowe i technologiczne przestrzeni wokółziemskiej, ciał Układu
Słonecznego i Ziemi oraz projektowanie związane z tymi badaniami, usługi laboratoriów naukowych, prowadzenie prac naukowych
opierających się na wynikach eksperymentów satelitarnych dotyczących fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych procesów zachodzących na planetach i na Ziemi, prace
badawczo -rozwojowe w zakresie nowych technologii, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, inżynieria techniczna,
opracowywanie projektów technicznych, projektowanie i rozwój
techniki i aparatury kosmicznej oraz urządzeń i przyrządów naukowych, projektowanie i rozwój programów komputerowych, projektowanie i rozwój systemów komputerowych, telekomunikacyjnych
satelitów astronomicznych i telekomunikacyjnych oraz systemów
nawigacji satelitarnej, sporządzanie ekspertyz i opinii naukowych,
udostępnianie wyników badań naukowych i informacji naukowej,
doradztwo naukowe i technologiczne, informacja o wszystkich wyżej wymienionych usługach, projektowanie i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, inżynieria techniczna,
kalibrowanie, dokonywanie pomiarów, miernictwo, wzornictwo
przemysłowe, kontrole jakości, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, usługi doradcze w zakresie technologii komputerowych
i telekomunikacyjnych, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie oprogramowania komputerowego.

(111) 301902
(220) 2016 04 21
(210) 455306
(151) 2017 08 17
(441) 2017 02 20
(732) LAMA SPÓŁKA JAWNA JEŁOWICKI, IGNACZAK, Janki, PL.
(540) AUGELA
(510), (511) 25 majtki i figi damskie.
(111) 301903
(220) 2016 08 23
(210) 460644
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) EBB DEVELOPMENT LIMITED, Londyn, GB.
(540) GLASS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie działalnością gospodarczą, biura pośrednictwa pracy,
prowadzenie oceny kwalifikacji dla osób fizycznych, usługi konsultingowe, prace biurowe.
(111) 301904
(220) 2016 11 08
(210) 463672
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 13
(732) MADAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) madax
(510), (511) 24 wyroby tekstylne nie ujęte w innych klasach, tkaniny
tekstylne do produkcji odzieży, mieszane materiały tekstylne, tkaniny tekstylne do celów produkcyjnych, artykuły tekstylne do użytku
w gospodarstwie domowym, 25 odzież, 35 handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi, obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, zarządzanie procesami biznesowymi, doradztwo
dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 36 wynajem nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa lub
wynajem budynków, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, 37 instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn oraz urządzeń przemysłowych, 39 logistyka transportu, organizowanie transportu ładunków, magazynowanie i składowanie
towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.
(111) 301905
(220) 2016 11 22
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) PROFARMA UAB, Wilno, LT.
(540) lenigess

(210) 464213
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 wyroby medyczne do celów leczniczych, preparaty
lecznicze, preparaty łagodzące swędzenie.
(111) 301906
(220) 2016 12 08
(210) 464963
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) KRAWCZYŃSKA WIOLETA MATYLDA, Warszawa, PL.
(540) GRA-MA-R
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.04
(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, 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, 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 sprzedaż
produktów: 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,
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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, 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, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie
wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe,
outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 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, 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 informatycznym, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji
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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], wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie
usługi, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie,
wynajem fotokopiarek transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie
programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo -eksportowe agencje, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, pokazy towarów, 37 doradztwo inżynieryjne, budownictwo,
nadzór budowlany, informacja budowlana, budownictwo przemysłowe, konsultacje budowlane, układanie nawierzchni drogowych, 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, renowacja mebli, konserwacja
mebli, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, usługi eksploatacji kamieniołomów, kamieniarstwo, wiercenie studni, ciesielstwo, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, tapetowanie, malowanie,
lakierowanie, murowanie, tynkowanie,, 39 fracht [przewóz towarów],
transport, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, usługi kurierskie dotyczące wiadomości lub
towarów, usługi rozładunku towarów, wynajem samochodów, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie wagonów towarowych, przenoszenie,
przewóz bagaży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
logistyka transportu, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, pakowanie towarów, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, usługi kierowców, holowanie.

(111) 301907
(220) 2016 12 19
(210) 465379
(151) 2017 08 17
(441) 2017 03 06
(732) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) Herbi LAB
(540)

Kolor znaku: błękitny, zielony
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do napojów
[olejki eteryczne], balsamy inne niż do celów medycznych, cytryny
(olejki eteryczne-), dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty
dla zwierząt, dezodoryzujące (mydła-), drewno zapachowe, drzewo
cedrowe (olejki eteryczne z-), ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, esencjonalne (olejki-), eteryczne (esencje-), geraniol,
jaśminowy (olejek-), kadzidełka, kąpiel (sole do-) do celów innych
niż lecznicze, kąpiele (preparaty kosmetyczne do-), kosmetyki (preparaty-) do odchudzania, kosmetyki (zestawy-), kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lawendowy (olejek-), lotony do celów kosmetycznych,
mięta (esencje-), mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, napoje (aromaty do-) [olejki eteryczne], od-
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chudzanie (preparaty kosmetyczne do-), odżywki do włosów, olejek
lawendowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, przeciwpotowe mydła, słońce
(preparaty do ochrony przed-), szampony dla zwierząt domowych,
wintergrinowy (olejek-), 5 alginiany (suplementy diety zawierające-),
błonnik pokarmowy, kadzidełka do odstraszania owadów, lecytyna
(suplementy diety zawierające-), mineralne suplementy diety, mleczko pszczele (suplementy diety zawierające-), odstraszanie owadów
(środki do-), olej lniany (suplementy diety zawierające-), olej lniany
(suplementy diety zawierające-), owady (środki odstraszające-), pasożyty (środki przeciw-), pyłek pszczeli (suplementy diety zawierające-), propolis (suplementy diety zawierające-), słoneczne oparzenia
(preparaty farmaceutyczne przeciw-), suplementy diety dla zwierząt,
zrogowacenia (środki przeciw-).

(111) 301908
(220) 2016 12 27
(210) 465673
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków, PL.
(540) Q MSUES
(540)

Kolor znaku: zielony, różowy, niebieski, żółty, granatowy
(531) 05.05.20, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 edukacja, rozrywka i sport.
(111) 301909
(220) 2017 01 12
(210) 466178
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 10
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SACHAROBLOCKER kompleks morwy białej i czarnej
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno -farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 301910
(220) 2017 01 20
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) FURS-SEGES MARIA, Warszawa, PL.
(540) BRANDLAW
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06

(210) 466464
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(510), (511) 35 badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, analizy rynkowe, 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
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, badania biznesowe, 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], fakturowanie, agencje informacji handlowej, outsourcing jako doradztwo
biznesowe, analizy kosztów, usługi aukcyjne, handlowe wyceny,
sprzedaż odzieży, obuwia, nakryć głowy, 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, szkoleń,
koncertów, spektakli, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
balów, loterii, przyjęć, organizowanie: wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, konkursów o charakterze edukacyjnym, informacje
o wypoczynku, usługi informacyjne dotyczące: imprez o charakterze
kulturalnym, imprez o charakterze edukacyjnym, imprez o charakterze rozrywkowym, imprez o charakterze rekreacyjnym, publikowanie
i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, fotografie, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie
praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany edukacyjne, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć,
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imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, usługi klubowe
w zakresie rozrywki lub nauczanie, usługi tłumaczy, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi reporterskie, 45 badania prawne,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 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 on-line, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], wynajem nazw domen internetowych.

(111) 301911
(220) 2017 01 23
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 18
(732) PROKOP FILIP, Warszawa, PL.
(540) KONFERENCJE & SPA HOTEL SENATOR
(540)

(210) 466512

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.13,
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 online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia
reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy,
zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem
licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 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, 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
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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], 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, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny,
41 informacje o wypoczynku, usługi informacyjne dotyczące: imprez
o charakterze kulturalnym, imprez o charakterze edukacyjnym, imprez o charakterze rozrywkowym, imprez o charakterze rekreacyjnym, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, szkoleń, koncertów, spektakli, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, balów, loterii, przyjęć, spektakli,
organizowanie: wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, konkursów
o charakterze edukacyjnym, zawodów sportowych, imprez sportowych, obozów wakacyjnych, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, udostępnianie obiektów
i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, wynajmowanie kortów tenisowych, obsługa pól golfowych, usługi kluby zdrowia [poprawianie kondycji], prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, gimnastyka [instruktaż], wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, rozrywka, usługi prezenterów muzyki, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi kompozycji muzycznych, kluby nocne, obsługa sal kinowych, organizowanie imprez
karaoke, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, usługi
tłumaczy, pokazy kształcenia praktycznego, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, salony gier,
gry hazardowe, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji
inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi fotografowania, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże,
informacje o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany
edukacyjne, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm video, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu
kinematograficznego, wypożyczanie aparatów i odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja
filmów na taśmach video, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych, telewizyjnych, przedstawień teatralnych, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi nagrań w studiach, usługi reporterskie, 43 hotele, domy turystyczne, motele, pensjonaty, hotele dla
zwierząt, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
organizowanie i zakwaterowanie na obozach wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], bar&gt;’ szybkiej obsługi
[snack-bary], kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, 44 usługi salonu piękności, usługi salonu fryzjerskiego, usługi kuracji uzdrowiskowych, masaże lecznicze, relaksujące
i pielęgnacyjne, chirurgia plastyczna, usługi kliniki medycznej, ośrodki
zdrowia, terapeutyczne usługi, fizjoterapia, fizykoterapia, aromaterapia.
usługi wizażystów, manicure, usługi w zakresie korzystania z sauny, łaźni
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tureckiej, usługi w zakresie korzystania z solariów, zabiegi wyszczuplające, odmładzanie skóry, przeciwdziałanie cellulitowi, odnowa biologiczna, badanie i diagnozowanie stanu skóry i włosów, doradztwo w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody oraz stosowania kosmetyków i zabiegów
pielęgnacyjno-upiększających, konsultacje dietetyczne.

(111) 301912
(220) 2017 01 24
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 466544

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, biały, czarny,
żołty, ciemnożółty, brązowy, granatowy, pomarańczowy,
niebieski, czarny, szary, różowy, czerwony
(531) 02.05.30, 04.03.03, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko żelowane i bita
śmietana, desery mleczne i śmietankowe, musy mleczne, jogurty,
kefiry, napoje mleczne, napoje bezalkoholowe zawierające produkty nabiałowe lub mleczne środki fermentujące, serwatka, produkty
z mleka mrożonego, produkty z mleka sfermentowanego, kazeina
do celów spożywczych, sery i twarogi, sery, twarogi i twarożki homogenizowane, pasty serowe, masło, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie masła, pasty do kanapek zawierające tłuszcz z przewagą produktów zawartych w klasie 29, oleje i tłuszcze jadalne, w tym
wymienione wyroby o smaku owocowym, z dodatkiem soków i/lub
przecierów owocowych i/lub owoców, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz
owocowo -warzywne, przecierowe soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne oraz owocowo -warzywne, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro -i/lub makroelementów i/lub witamin,
wody mineralne, stołowe i źródlane, wody smakowe, napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące, syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty do produkcji napojów, proszki
i pastylki do otrzymywania napojów musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.
(111) 301913
(220) 2017 02 08
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) PIÓREWICZ PIOTR, Gdynia, PL.
(540) CENTRUM TECHNIKI NURKOWEJ PIÓREWICZ
(540)
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(111) 301914
(220) 2017 02 11
(210) 467467
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) MUSZYŃSKA KRYSTYNA M-PRODUCTION, Lublin, PL.
(540) KRAŚNIK BLUES MEETING FESTIWAL BLUESOWY KRAŚNIK
BLUES MEETING
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 22.01.15, 22.01.21,
22.01.25, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 16 ogłoszenia reklamowe drukowane, plakaty reklamowe drukowane,, 25 koszule z krótkimi rękawami, T-shirty, apaszki,
bandany na szyję, berety, chusty, czapki, daszki do czapek, kapelusze, odzież ze skóry, peleryny, 35 usługi sprzedaży: koszulek, gadżetów, zdjęć, filmów, usługi promocji, impresariat w działalności artystycznej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
działalność artystyczna, produkcja filmów reklamowych, reklama
radiowa, telewizyjna, telefoniczna, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy prasowe, wynajem przestrzeni reklamowej
i powierzchni billboardowej, 41 usługi w zakresie organizacji imprez
artystycznych, festiwali, koncertów, organizacja konkursów amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów bluesowych, usługi klubowe, organizowanie i prowadzenie koncertów i widowisk rozrywkowych, nagrywanie muzycznych nagrań dźwiękowych, utrwalanie
na nośnikach muzyki bluesowej, komponowanie muzyki bluesowej,
usługi studia nagrań, organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji,
sympozjów, produkcja filmów z koncertów,.
(111) 301915
(220) 2017 02 13
(210) 467536
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) OD 1952 z Kruszwicy MLECZNA do pieczenia gotowania
i smażenia zawiera 10% mleka! margaryna o zmniejszonej zawartości
tłuszczu
(540)

(210) 467263
Kolor znaku: niebieski, biały, żółty, zielony, brązowy
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 08.01.15, 08.01.16, 19.09.01,
19.09.02, 08.03.01, 24.17.09, 11.03.20
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne.
(111) 301916
(220) 2017 02 18
(210) 467827
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) ROGANOWICZ AGNIESZKA HIMAL AR, Łódź, PL.
(540) HIMAL
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 02.01.14, 26.13.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauka nurkowania, organizowanie pokazów nurkowania, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wynajem sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnianie obiektów i sprzętu
do nurkowania, usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania, organizacja imprez rozrywkowych związanych z nurkowaniem, kursy szkoleniowe związane z nurkowaniem.

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i prac badawczych oraz dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
nawozy, nawozy azotowe, fosforowe, potasowe i z mikroelemen-
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tami, nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy i preparaty
do hodowli i odżywiania roślin, preparaty regulujące wzrost roślin,
mikroelementy dla roślin, ekstrakty i miazgi roślinne do celów odżywczych i ochronnych roślin, kleje i spoiwa przeznaczone dla przemysłu, substancje chemiczne do konserwowania żywności, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne i weterynaryjne,
detergenty używane i do stosowania w procesach produkcyjnych
oraz w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, gleba próchnicza, humus, torf, ściółka, preparaty do konserwacji drewna, tynków i murów, środki grzybobójcze, insektycydy, środki owadobójcze, kultury
i mikroorganizmy dla celów innych niż medyczne i weterynaryjne,
hormony i preparaty przyspieszające dojrzewanie owoców, preparaty do szczepienia roślin, krzewów i drzew, 3 mydła, mydła lecznicze i dezynfekujące, preparaty do kąpieli, środki myjące, preparaty
do czyszczenia i dezynfekcji, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do higieny jamy ustnej i czyszczenia protez zębowych, preparaty myjące,
koloryzujące i odżywcze do włosów, szampony dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje
i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki wspomagające
leczenie i podnoszące odporność organizmu, suplementy diety
do celów medycznych i weterynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych i weterynaryjnych, środki odkażające do celów
medycznych i weterynaryjnych, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, pestycydy, biocydy, środki bakteriobójcze,
biologiczne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych, pożywki dla kultur mikroorganizmów, mikroorganizmy dla celów medycznych i weterynaryjnych, dodatki do pasz dla celów medycznych
i odżywczych, ekstrakty, wyciągi i miazgi roślinne dla odstraszania
robactwa i zwierząt, produkty uboczne z procesów obróbki roślin
do celów medycznych i weterynaryjnych, włókna roślinne nie dla
celów spożywczych, preparaty do odkażania i sterylizacji gleby,
podłoża, pomieszczeń i narzędzi ogrodniczych i inwentarskich, zioła
i ich mieszanki do celów medycznych i weterynaryjnych.

(111) 301917
(220) 2017 02 17
(210) 467831
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa, PL.
(540) BAJKA
(510), (511) 32 lemoniada, oranżada, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda, woda gazowana, woda mineralna, napoje izotoniczne.
(111) 301918
(220) 2017 02 28
(210) 468266
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice, PL.
(540) Autotua
(510), (511) 12 amfibie, autobusy, ciągniki siodłowe z naczepą, ciężarówki, cysterny, części konstrukcyjne do samochodów, części
i akcesoria do pojazdów, furgony [pojazdy], lądowe pojazdy i środki
transportu, naczepy, opony, pojazdy drogowe [do transportu], pojazdy mechaniczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy terenowe, przyczepy do pojazdów,
przyczepy kempingowe, samochody, samochody elektryczne, samochody hybrydowe, samochody kempingowe, trolejbusy, 37 czyszczenie aut, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, konserwacja
i naprawa opon, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, mycie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa
pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, naprawy i konserwacja samochodów, naprawy przyczep, obsługa i naprawa samochodów, przegląd pojazdów, przegląd samochodów, remont pojazdów,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów, usługi warsztatów naprawy
pojazdów, usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów.
(111) 301919
(220) 2017 02 28
(210) 468267
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 18
(732) UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice, PL.
(540) Automotua
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(510), (511) 12 amfibie, autobusy, ciągniki siodłowe z naczepą, ciężarówki, cysterny, części konstrukcyjne do samochodów, części i akcesoria do pojazdów, dwukołowe pojazdy mechaniczne, lądowe pojazdy
i środki transportu, motocykle, motorowery, naczepy, opony, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową,
przyczepy do pojazdów, samochody, samochody elektryczne, samochody hybrydowe, samochody kempingowe, skutery [pojazdy], traktory, ciągniki, trolejbusy, 35 agencje eksportowe i importowe, analizy
gospodarcze, badania rynkowe, doradztwo biznesowe, organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich],
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 37 czyszczenie aut, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów,
konserwacja i naprawa opon, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
mycie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, naprawy przyczep, obsługa i naprawa samochodów, przegląd pojazdów, przegląd
samochodów, remont pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi warsztatów naprawy pojazdów.

(111) 301920
(220) 2017 02 28
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) JANASIK HANNA GISOSFERA, Pruszków, PL.
(540) SWOJA MĄKA
(540)

(210) 468278

Kolor znaku: brązowy
(531) 07.01.09, 07.01.13, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 sprzedaż: mąk, kasz, płatków, ziaren.
(111) 301921
(220) 2017 03 01
(210) 468291
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) MONTEWSKA-GRABOWSKA EWA DOM HERBATY AROMAT,
Poznań, PL.
(540) DOM HERBATY
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i sklepów internetowych oraz
sprzedaż internetowa w zakresie naczyń, sprzętu do przygotowywania herbaty, kawy, napojów na bazie herbaty oraz ciast, ciasteczek,
czekolady, lodów spożywczych, 43 usługi w zakresie prowadzenia
herbaciarni i kawiarni.
(111) 301922
(220) 2017 03 01
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) KĄDZIOŁKA ADAM, Jawornik Polski, PL.
(540) RAJDOWO 4X4
(540)

(531) 18.01.09, 27.05.01, 27.07.01

(210) 468295
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(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.

(111) 301923
(220) 2017 03 01
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) TILSZER-WÓJCIK KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) ZupKultura więcej niż zupa
(540)

(210) 468298

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje -obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 301924
(220) 2017 03 01
(210) 468299
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) O!POLSKIE przeboje
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
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porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 301925
(220) 2017 03 01
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) symphar
(540)

(210) 468300

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.03.15
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety,
probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, żywność dla niemowląt i dla osób chorych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki gipsowe, środki odkażające,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów medycznych I terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji
odchudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, glukometry, nakłuwacze, paski do glukometrów, inhalatory, wyroby medyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, w szczególności: testy
ciążowe, testy do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości zdrowotnych, przyrządy i urządzenia do przeprowadzania
testów diagnostycznych do celów medycznych, weterynaryjnych
i stomatologicznych, płytki do testów diagnostycznych do użytku
w badaniach medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych,
prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego, odzież sterylna
do użytku chirurgicznego, rękawice do masażu, rękawice do badań
medycznych, rękawice do celów medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochronne, lateksowe i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego użytku, prezerwatywy, protezy naczyniowe, implanty części ciała i organów, zastawki,
w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki, próbówki i rurki kapilarne na krew, kołnierze ortopedyczne, kołnierze ochronne do celów
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weterynaryjnych, kołnierze przylepne do worków stosowanych
przy sztucznych przetokach, respiratory, urządzenia rentgenowskie
do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, błony
rentgenowskie, wózki inwalidzkie, wózki pielęgniarskie do przewozu
leków i opatrunków, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej i wysyłkowej towarów takich, jak: kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, artykuły toaletowe,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, żywność dla niemowląt i dla osób chorych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe,
opatrunki gipsowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
elektromedyczne i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów medycznych i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchudzających, urządzenia i artykuły
ortopedyczne i optyczne, wyroby medyczne i artykuły zaopatrzenia
medycznego, usługi agentów handlowych, usługi eksportowe i importowe, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży, usługi w zakresie dystrybucji próbek i materiałów reklamowych,
w tym druków, prospektów i broszur, usługi reklamowe i promocyjne świadczone za pośrednictwem sieci komputerowej, prasy, radia
i telewizji, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów,
usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie
zarządzania planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów
oraz planami promocyjnymi i bonusowymi, usługi pośrednictwa
w zakresie wynajmowania i sprzedaży miejsca w mediach na cele
reklamowe, usługi w zakresie badań rynku, usługi w zakresie rynkowych badań opinii publicznej, usługi w zakresie analiz i badań dotyczących działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi polegające na świadczeniu pomocy w zakresie w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, w tym usługi w zakresie zarządzania projektami i instytucjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie organizacji targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych,
36 usługi finansowe, usługi polegające na świadczeniu na rzecz podmiotów gospodarczych pomocy w zakresie finansów, usługi doradztwa finansowego, usługi w zakresie analiz i ekspertyz finansowych,
usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie informacji finansowej, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie
pożyczek, usługi kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, usługi
w zakresie kredytowania pod zastaw, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, w tym usługi w zakresie ściągania czynszów, usługi
w zakresie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie tworzenia funduszy
inwestycyjnych usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi
w zakresie lokowania kapitału, usługi dotyczące sponsorowania finansowego, usługi w zakresie organizacji zbiórek funduszy, w tym
zbiórek funduszy na cele dobroczynne, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze i informacyjne w sprawach dotyczących ubezpieczeń.

(111) 301926
(220) 2017 03 02
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) ORO -POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, PL.
(540) ORO PRODUKT
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12

(210) 468303
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(510), (511) 3 preparaty: myjące, czyszczące, nabłyszczające, szorujące i ścierne, detergenty, preparaty do odwapniania i usuwania
kamienia kotłowego do celów domowych, preparaty do usuwania kamienia wapiennego, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do usuwania plam, preparaty odtłuszczające, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty do czyszczenia rur odpływowych i zlewów, preparaty zapobiegające powstawaniu kamienia kotłowego, rdzy, preparaty zmiękczające do tkanin, dodatki pralnicze,
preparaty antystatyczne, pasty do podłóg, mebli oraz skóry.

(111) 301927
(220) 2017 03 02
(210) 468312
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) GABRYŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PIONEX, Bielsko -Biała, PL.
(540) MAX
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.07, 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, preparaty do impregnacji wodoodpornej spoiwa z wyjątkiem
farb, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], środki chemiczne dla przemysłu, środki do konserwacji betonu,
z wyjątkiem farb i olejów, 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) 301928
(220) 2017 03 02
(210) 468314
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) smartSil
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 azotowe nawozy, bakteriologia (preparaty stosowane
w rolnictwie i ogrodnictwie) inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom],
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gleba próchniczna, humusowe pokrycia dla roślin, kultury organizmów inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, nasiona
(środki ochrony), nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia
gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do użyźniania
gleby, preparaty z mikroelementami dla roślin, 35 analizy rynkowe,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
oferowanie w mediach produktów dla podmiotów z branży rolniczej
i ogrodniczej w ramach detalicznego handlu, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom z zakresu branży rolnej
i ogrodniczej w punktach informacji konsumenckiej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
w mediach produktów rolnych i ogrodniczych dla celów sprzedaży
detalicznej, targi organizowane w celach handlowych lub reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarcze w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi doradcze w rolnictwie podczas zarządzania działalnością gospodarczą, 44 ogrodnictwo, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie.

książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi
rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowania graficznego, innego niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań.

(111) 301929
(220) 2017 03 02
(210) 468315
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) PUJSZO MARIUSZ, PUJSZO CONSUELLA EXCELLENT EVENTS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) LMR LUKSUSOWA MARKA ROKU
(540)

(111) 301931
(220) 2017 03 02
(210) 468347
(151) 2017 08 18
(441) 2017 04 24
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) la defense
(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 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.

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.02.02, 26.02.03, 26.01.01, 24.11.25
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych i agencji informacji handlowej, aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach
danych, badań biznesowych, badań dotyczących działalności gospodarczej, badań rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi impresariatu
w działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
usługi organizacji pokazów mody w celach promocyjnych, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, działalność w zakresie prezentowania
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcji filmów reklamowych, produkcji programów typu telezakupy, produkcji
programów związanych z telezakupami, projektowania materiałów
reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów w ramach wydarzeń rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć rozrywkowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie

(111) 301930
(220) 2017 03 02
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) SKAWSKI WOJCIECH OPTICAL, Myślenice, PL.
(540) Marco Morgani
(540)

(210) 468316

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary optyczne i przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, oprawki, osłony, szkła okularowe, oprawki
do okularów, opakowania do okularów .
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(111) 301932
(220) 2017 03 02
(210) 468348
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice, PL.
(540) AMALFI PLUS
(510), (511) 6 blachy, blachy stalowe ocynkowane, blachy powlekane, materiały blacharskie dla budownictwa, blachy trapezowe metalowe, blachy dachówkowe metalowe, materiały budowlane metalowe, metalowe pokrycia dachowe, dachówka metalowa, daszki
metalowe, kosze dachowe metalowe, drobne metalowe elementy
konstrukcyjne i zabezpieczające montowane na dachach i ścianach
szczytowych, śniegołapy dachowe metalowe, gąsior dachówkowy,
drabinki metalowe, kliny, jako uszczelki profilowane do blach, wiatrownice dachowe, okładziny metalowe w budownictwie, rynny
metalowe, zaczepy do płytek dachowych metalowych, boazeria metalowa, metalowe konstrukcje budowlane, łaty metalowe, nadproża
metalowe, narożniki metalowe w budownictwie, płytki na podłogi
metalowe, podłogi metalowe, sufity metalowe, pokrycia ścian metalowe, panele, kasetony metalowe dla budownictwa, przegrody
metalowe, progi metalowe, klamry jako zaciski metalowe, metalowe przewody do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe drabiny i rusztowania budowlane, barierki ochronne metalowe,
okna dachowe, parapety metalowe, deflektory kominowe metalowe,
klamry metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe,
nasady kominowe metalowe, gzymsy metalowe, 37 usługi dekarskie,
usługi związane z instalowaniem na dachach pokryć dachowych
metalowych i niemetalowych, usługi związane z instalowaniem
na dachach membran dachowych i membran dachowych o wysokiej
paroprzepuszczalności, blacharstwo, naprawa pokryć dachowych,
montaż rusztowań, nadzór budowlany.
(111) 301933
(220) 2017 03 02
(210) 468349
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) STAŃCZYK MARCIN PPHU MATIO, Katowice, PL.
(540) Matio
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, kształtki żywiczne, kształtki
ceramiczne, kształtki naturalne jako materiały ścierne, media płynne
i sypkie stosowane w procesach obróbki powierzchni, w tym obróbki
wibrościernej w luźnym ścierniwie, 7 wibratory [maszyny] do celów
przemysłowych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], polerki [maszyny i urządzenia]
elektryczne, bębny [części maszyn], maszyny i linie technologiczne
do obróbki powierzchni, w tym z napędem wibracyjnym, maszyny
i linie technologiczne do obróbki powierzchni felg samochodowych,
w tym z napędem wibracyjnym, wygładzarki korytowe, wygładzarki
rynnowe, wygładzarki obwodowe, wygładzarki odśrodkowe, wygładzarki bębnowe, suszarki wibracyjne, oczyszczarki wibracyjne,
maszyny i linie technologiczne do produkcji kształtek obróbczych
stosowanych w procesach obróbki powierzchni, w tym obróbki
wibrościernej w luźnym ścierniwie, maszyny i linie technologiczne
do obróbki plastycznej metali, linie profilowania blach, profilarki
do blach, narzędzia i oprzyrządowanie specjalistyczne maszyn i linii technologicznych, zwijarki i rozwijarki do blach, prostownice
do blach, układacze profili i blach, przenośniki, podajniki, gilotyny,
nożyce do cięcia wzdłużnego i poprzecznego stacjonarne i nadążne,
systemy i instalacje do obróbki cieplnej metali, w tym w chłodziwach
polimerowych, układy sterowania maszyn i automatyka przemysłowa, urządzenia robocze hydrauliczne i pneumatyczne, 37 doradztwo
techniczne w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn, naprawa
maszyn, 42 usługi z zakresu projektów technicznych, projektowanie
maszyn, urządzeń, narzędzi, osprzętu specjalistycznego oraz ciągów
i linii technologicznych w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych, projektowanie maszyn do obróbki powierzchni oraz maszyn do obróbki powierzchni felg samochodowych, w tym maszyn
wibracyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie
dokumentacji techniczno -ruchowej, serwis maszyn, projektowanie
procesów technologicznych.
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(111) 301934
(220) 2017 03 02
(210) 468350
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) KAPIAS WOJCIECH GOSPODARSTWO ROLNO-SZKÓŁKARSKIE, Goczałkowice-Zdrój, PL.
(540) KAPIAS grupa
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.03
(510), (511) 31 choinki, drzewa, krzewy, kwiaty, kwiaty suszone
do dekoracji, palmy, rośliny, sadzonki, zioła ogrodowe świeże, 44 chirurgia drzew, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, usługi w zakresie szkółek
roślin.
(111) 301935
(220) 2017 03 02
(210) 468354
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) DĄBROWSKI ŁUKASZ, ROSZKOWSKI KRZYSZTOF FISZKA
SPÓŁKA CYWILNA, Ełk, PL.
(540) FISZKA
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie
dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(111) 301936
(220) 2017 03 02
(210) 468356
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) OLESIUK DAWID MIODOSYTNIA PODLASKA, Saki, PL.
(540) MIODOSYTNIA PODLASKA
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.05.12, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, miód pitny, cydr, wino owocowe,
napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz
poprzez ofertę sprzedaży bezpośredniej napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, miodu i produktów pszczelich.
(111) 301937
(220) 2017 03 02
(210) 468361
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 24
(732) SIWIK MARIA PRZEDSIĘBIORSTWO, Piła, PL.
(540) SI
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji, pizzerii.
(111) 301938
(220) 2017 03 03
(210) 468364
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) EXTRADOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) extradom Największe Biuro Projektów Domów
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów
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sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zapewnienie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi doradcze w zakresie technologii, usługi inżynierskie, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(111) 301939
(220) 2017 03 03
(210) 468365
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 24
(732) MICHALAK MACIEJ MCO PRODUKT, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) feel+ SPORTSWEAR
(540)

(531) 24.17.07, 24.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w tym odzież sportowa.
(111) 301940
(220) 2017 03 03
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KLP LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LUBLIN PLAZA
(540)

(210) 468367

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz zarejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowane, 16 publikacje
drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, drukowane karty informacyjne, karty
okolicznościowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zakupów niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo -rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Internetu świadczone
przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, sklepy z obuwiem, sklepy
z artykułami sportowymi i sprzętem sportowym i rekreacyjnym,
drogerie, sklepy AGD, sklepy z galanterią skórzaną, sklepy oferujące
wyroby alkoholowe, bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla palaczy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy
z wyposażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, zarządzanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu i organizacji
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługowymi, gastronomicznymi, usługi promocji sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama na billboardach, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, aktualizowanie informacji
w komputerowej bazie danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi
reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej
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oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, pokazów handlowych i targów
handlowych w celach komercyjnych, promocyjnych i reklamowych,
organizowanie i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie na rynek nowych towarów, usługi w zakresie budowania
marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, usługi
w zakresie administrowania i zarządzania obiektami sportowymi,
rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, pośrednictwo w dziedzinie
nieruchomości, informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie
parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów
dystrybuowanych w centrum handlowym, usługi magazynowania
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie
salonów fitness i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
produkcja i reprodukcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne,
wydawanie ulotek, książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi
szkoleniowe w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(111) 301941
(220) 2017 03 03
(210) 468368
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) SOSNOWIEC PROPERTY KLP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SOSNOWIEC PLAZA
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz zarejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowane, 16 publikacje
drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, drukowane karty informacyjne, karty
okolicznościowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zakupów niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo -rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Internetu świadczone
przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, sklepy z obuwiem, sklepy z artykułami sportowymi i sprzętem sportowym i rekreacyjnym,
drogerie, sklepy AGD, sklepy z galanterią skórzaną, sklepy oferujące
wyroby alkoholowe, bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla palaczy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy
z wyposażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, zarządzanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu i organizacji
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługowymi, gastronomicznymi, usługi promocji sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama na bill-
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boardach, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, aktualizowanie informacji
w komputerowej bazie danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, 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 komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, pokazów handlowych i targów
handlowych w celach komercyjnych, promocyjnych i reklamowych,
organizowanie i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie na rynek nowych towarów, usługi w zakresie budowania
marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, usługi
w zakresie administrowania i zarządzania obiektami sportowymi,
rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, pośrednictwo w dziedzinie
nieruchomości, informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie
parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów
dystrybuowanych w centrum handlowym, usługi magazynowania
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie
salonów fitness i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
produkcja i reprodukcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne,
wydawanie ulotek, książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi
szkoleniowe w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(111) 301942
(220) 2017 03 03
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KLP POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POZNAŃ PLAZA
(540)

(210) 468369

(531) 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz zarejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowane, 16 publikacje
drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, drukowane karty informacyjne, karty
okolicznościowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zakupów niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo -rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Internetu świadczone
przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, sklepy z obuwiem, sklepy z artykułami sportowymi i sprzętem sportowym i rekreacyjnym,
drogerie, sklepy AGD, sklepy z galanterią skórzaną, sklepy oferujące
wyroby alkoholowe, bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla palaczy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy
z wyposażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, zarządzanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu i organizacji
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usłu-
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gowymi, gastronomicznymi, usługi promocji sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama na billboardach, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, aktualizowanie informacji
w komputerowej bazie danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, 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 komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, pokazów handlowych i targów
handlowych w celach komercyjnych, promocyjnych i reklamowych,
organizowanie i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie na rynek nowych towarów, usługi w zakresie budowania
marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, usługi
w zakresie administrowania i zarządzania obiektami sportowymi,
rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, pośrednictwo w dziedzinie
nieruchomości, informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie
parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów
dystrybuowanych w centrum handlowym, usługi magazynowania
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie
salonów fitness i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
produkcja i reprodukcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne,
wydawanie ulotek, książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi
szkoleniowe w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(111) 301943
(220) 2017 03 03
(210) 468372
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) RYBNIK PROPERTY KLP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik, PL.
(540) RYBNIK PLAZA
(540)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz zarejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowane, 16 publikacje
drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, drukowane karty informacyjne, karty
okolicznościowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zakupów niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo -rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Internetu świadczone
przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, sklepy z obuwiem, sklepy z artykułami sportowymi i sprzętem sportowym i rekreacyjnym,
drogerie, sklepy AGD, sklepy z galanterią skórzaną, sklepy oferujące
wyroby alkoholowe, bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla palaczy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy
z wyposażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, zarządzanie
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działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu i organizacji
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługowymi, gastronomicznymi, usługi promocji sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama na billboardach, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, aktualizowanie informacji
w komputerowej bazie danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, 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 komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, pokazów handlowych i targów
handlowych w celach komercyjnych, promocyjnych i reklamowych,
organizowanie i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie na rynek nowych towarów, usługi w zakresie budowania
marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, usługi
w zakresie administrowania i zarządzania obiektami sportowymi,
rozrywkowymi i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, pośrednictwo w dziedzinie
nieruchomości, informacja o nieruchomościach, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie
parkingów, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów
dystrybuowanych w centrum handlowym, usługi magazynowania
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie
salonów fitness i siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, losowanie nagród, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakresie wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
produkcja i reprodukcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne,
wydawanie ulotek, książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi
szkoleniowe w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(111) 301944
(220) 2017 03 03
(210) 468373
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KLP INVESTMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SADYBA BEST MALL
(540)

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz zarejestrowane na nośnikach komputerowych, karty kodowane, 16 publikacje
drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, plakaty, katalogi, materiały reklamowe z papieru i z tektury, kalendarze, materiały promocyjne drukowane, fotografie, materiały papiernicze, tablice ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, drukowane karty informacyjne, karty
okolicznościowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zakupów niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo -rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Internetu świadczone
przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, sklepy z obuwiem, skle-
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py z artykułami sportowymi i sprzętem sportowym i rekreacyjnym,
drogerie, sklepy AGD, sklepy z galanterią skórzaną, sklepy oferujące
wyroby alkoholowe, bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe i artykuły dla palaczy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy
z wyposażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy z pieczywem, cukiernie i lodziarnie, apteki, sklepy zielarskie, zarządzanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu i organizacji
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługowymi, gastronomicznymi, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich,
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama na billboardach,
pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, aktualizowanie informacji w komputerowej bazie danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami
danych, 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 komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie dekoracji
wystaw i witryn sklepowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie imprez, pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie na rynek
nowych towarów, usługi w zakresie budowania marki oraz zwiększania jej znajomości, zarządzanie hotelami, usługi w zakresie administrowania i zarządzania obiektami sportowymi, rozrywkowymi
i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie nieruchomościami, wydzierżawianie
i wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, pośrednictwo w dziedzinie nieruchomości, informacja
o nieruchomościach, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych i powierzchni magazynowych, prowadzenie parkingów, dostarczanie
zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrum
handlowym, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, dystrybucja energii, 41 usługi
w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, prowadzenie salonów fitness i siłowni,
organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, losowanie nagród,
organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakresie wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja
nagrań audio i video, usługi fotograficzne, wydawanie ulotek, książek
i tekstów innych niż reklamowe, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(111) 301945
(220) 2017 03 03
(210) 468395
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) GALAXY REST DUBOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ZENKA
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
(111) 301946
(220) 2017 03 03
(210) 468399
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) GALAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów, PL.
(540) GALAN LOGISTICS
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 24.01.09, 24.01.17, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi spedycyjne, spedycja ładunków i towarów,
towarów drogą powietrzną, ładunków drogą morską, ładunku
drogą morską, towarów drogą lądową, ładunku pomiędzy portami morskimi, usługi transportowe, usługi transportowe i dostawa
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, usługi magazynowe, przeładunek, przechowywanie towarów, wynajem pojazdów,
przewożenie i dostarczanie towarów, usługi frachtowe, przewóz
ładunków i usługi przeprowadzkowe, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, usługi w zakresie
prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, pakowanie i składowanie towarów, usługi pośrednictwa
transportowego, przewożenie i dostarczanie towarów, pakowanie
i składowanie towarów.
(111) 301947
(220) 2017 03 03
(210) 468400
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) GALAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów, PL.
(540) GALAN LOGISTICS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.01.09, 24.01.17, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi spedycyjne, spedycja ładunków i towarów,
towarów drogą powietrzną, ładunków drogą morską, ładunku
drogą morską, towarów drogą lądową, ładunku pomiędzy portami morskimi, usługi transportowe, usługi transportowe i dostawa
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, usługi magazynowe, przeładunek, przechowywanie towarów, wynajem pojazdów,
przewożenie i dostarczanie towarów, usługi frachtowe, przewóz
ładunków i usługi przeprowadzkowe, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, usługi w zakresie
prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, pakowanie i składowanie towarów, usługi pośrednictwa
transportowego, przewożenie i dostarczanie towarów, pakowanie
i składowanie towarów.
(111) 301948
(220) 2017 03 03
(210) 468401
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 10
(732) WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław, PL.
(540) SEIDEL-PRZYWECKI
(510), (511) 9 oprogramowanie przemysłowe, programy komputerowe, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, periodyki, czasopisma,
książki, podręczniki, skrypty, broszury, prospekty, biuletyny, katalogi,
publikacje drukowane, albumy, kalendarze, zeszyty, obwoluty, zakładki do książek, druki, notatniki, notesy, oprawy książek, segregatory na dokumenty, 35 usługi reklamowe związane z książkami, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama korespondencyjna, reklama
online, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi prenumeraty gazet, obróbka tekstów,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż
powierzchni reklamowych w gazetach i czasopismach, sprzedaż powierzchni reklamowych na stronach internetowych, sprzedaż książek, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie konferencji,
publikowanie czasopism, prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, szkoleń, seminariów, warsztatów, redagowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych, tłumaczenia, usługi profesjonalnych tłumaczeń, ustne tłumaczenia tekstów,
tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego,
usługi w zakresie tłumaczenia ustnego, szkolenia.
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(111) 301949
(220) 2017 03 03
(210) 468402
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 10
(732) WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław, PL.
(540) WYDAWNICTWO Seidel Przywecki Spółka z o.o.
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 03.13.20, 03.13.21, 03.13.99, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie przemysłowe, programy komputerowe, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, periodyki, czasopisma, książki, podręczniki, skrypty, broszury, prospekty, biuletyny,
katalogi, publikacje drukowane, albumy, kalendarze, zeszyty, obwoluty, zakładki do książek, druki, notatniki, notesy, oprawy książek, segregatory na dokumenty, 35 usługi reklamowe związane
z książkami, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama korespondencyjna, reklama online, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi prenumeraty
gazet, obróbka tekstów, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, sprzedaż powierzchni reklamowych w gazetach
i czasopismach, sprzedaż powierzchni reklamowych na stronach internetowych, sprzedaż książek, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on -line książek i periodyków,
organizowanie konferencji, publikowanie czasopism, prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, seminariów, warsztatów, redagowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych, tłumaczenia, usługi profesjonalnych tłumaczeń, ustne tłumaczenia tekstów, tłumaczenia językowe, usługi
w zakresie tłumaczenia pisemnego, usługi w zakresie tłumaczenia
ustnego, szkolenia.
(111) 301950
(220) 2017 03 03
(210) 468403
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 10
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) TRETUSSIN
(510), (511) 5 leki i środki farmaceutyczne dopuszczone do sprzedaży pozaaptecznej, leki i preparaty na urazy i skaleczenia, leki
dla ludzi, leki weterynaryjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, witaminy, preparaty witaminowe, leki i preparaty homeopatyczne, suplementy diety jako środki spożywcze bogate
w witaminy i składniki mineralne do celów medycznych, preparaty ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin leczniczych do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne zawierające ekstrakty
roślinne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dietetyczna żywność i napoje dietetyczne
przystosowane do celów medycznych, eliksiry, herbaty lecznicze,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe i owocowe do celów leczniczych,
nalewki i napary do celów leczniczych, oleje lecznicze, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, środki
odkażające i bakteriobójcze, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, pomady do celów medycznych,
papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych.
(111) 301951
(220) 2017 03 03
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 10
(732) RUTKOWSKI ADAM AURORA, Szczecin, PL.
(540) BEACHSAND

(210) 468409
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(540)

Kolor znaku: biały, błękitny, niebieski, pomarańczowy, błękitny,
żółty, różowy, zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 piasek kinetyczny, zabawki edukacyjne, zabawki plastyczne, masa plastyczna.
(111) 301952
(220) 2017 03 03
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 10
(732) ULIKOWSKI MICHAŁ, Starachowice, PL.
(540) SmartGym FITNESS ACCESSORIES
(540)

(210) 468415

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.08, 02.03.23, 02.03.30,
21.03.13, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły i sprzęt
sportowy, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych,
bloki startowe [artykuły sportowe], bokserskie worki treningowe,
bramki do piłki nożnej, bramki hokejowe, broń paintballowa [artykuły sportowe], buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, deski do uprawiania sportów
wodnych, deskorolki, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy,
drążki do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, dyski
sportowe, ekspandery [ćwiczenia], ekspandery do klatki piersiowej,
ergometry wioślarskie, futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, gruszki bokserskie na sprężynie, gryfy do hantli
[do podnoszenia ciężarów], hantle, hantle do podnoszenia ciężarów,
kamizelki ochronne do sztuk walki, kije do nordic walking, klatki
do mieszanych sztuk walki, kule do pchnięcia kulą, ławki do ćwiczeń,
ławki do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku gimnastycznego,
ławki do użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku
sportowego, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, nadmuchiwane worki bokserskie, nadmuchiwane worki do bicia, nagolenniki [artykuły
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], naramienniki do użytku
sportowego, obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, obciążniki nóg
do użytku sportowego, obręcze gimnastyczne, obręcze sportowe,
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha
do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego,
ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze do Taekwondo, ochraniacze do uprawiania sportu, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze
na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową
do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze
na nogi przystosowane do uprawiania sportu, ochraniacze na pięści
[artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe],
ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze
na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze
nóg do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sportowego,
odskocznie do gimnastyki, pałki gimnastyczne, paski do jogi, pasy
lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, piłki antystresowe do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, piłki gimnastyczne do jogi, piłki
jako sprzęt sportowy, platformy do ćwiczeń, płetwy do nurkowania,
pompowane materace do rekreacji, poręcze równoległe do gimnastyki, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimna-
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styczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce,
ręczne trenażery nóg, rękawice bokserskie, rękawice do karate, rękawice do podnoszenia ciężarów, rękawice do taekwondo, rękawice
wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, ringi
bokserskie, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery
treningowe stacjonarne i rolki do nich, równoważnie [gimnastyczne], siatki do celów sportowych, skakanki, spraye z żywic antypoślizgowe do użytku przez sportowców, sprzęt do ćwiczeń fizycznych
obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt do treningów sztuk
walki, sprzęt sportowy, stacjonarne rowery treningowe, stanowiska
maszyn do biegania, steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych,
stołki gimnastyczne, stopnie [steppery] do aerobiku, suspensoria
dla sportowców, sztangi do podnoszenia ciężarów, torby specjalnie
przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny, trampoliny treningowe, trenażery mięśni brzucha, treningowe obciążniki na nogi,
uchwyty do artykułów sportowych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], urządzenia
do wzmacniania ciała [ćwiczenia], urządzenia pływackie do pływania, worki treningowe, worki treningowe montowane na podłodze.

(111) 301953
(220) 2017 03 03
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) SZAR PAWEŁ PROMO INFO, Sulejówek, PL.
(540) COPIO
(540)

(210) 468418

Kolor znaku: czarny, niebieski, zółty, różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 fotokopiowanie, kopiowanie akt [papier], kopiowanie
dokumentów na rzecz osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier],
kserografia, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], powielanie [kopiowanie] dokumentów,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych
materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamowych,
projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowanie ulotek reklamowych, skomputeryzowana edycja tekstów,
transkrypcja, usługi edycji tekstów, usługi w zakresie powielania
[kopiowania], wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem
fotokopiarek, wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, wynajem
urządzeń do kopiowania, wynajmowanie wszelkich materiałów
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, zadania
kopiowania dokumentów, 40 cyfrowe polepszanie zdjęć, drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych,
drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie fotograwiury, drukowanie książek, drukowanie
litograficzne, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie
offsetowe, drukowanie portretów, drukowanie reklam, drukowanie
szablonów, drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie
wzorów dla osób trzecich, drukowanie zdjęć, drukowanie znaczków,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, kolacjonowanie
materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie
materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie], laminowanie papieru, malowanie sitodrukiem, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, obróbka
fotograficzna, oprawa dokumentów, oprawianie książek, produkcja
pieczątek gumowych, przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe,
przetwarzanie przeźroczy i druków, reprodukcja fotografii, sitodruk,
udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów
na zamówienie, usługi drukowania, usługi grawerowania pieczątek
gumowych, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych,
usługi wykańczania druków [składanie], usługi wykańczania druków
[cięcie], usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania druków .
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(111) 301954
(220) 2017 03 03
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) 3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) 3D Automation
(540)

(210) 468420

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 15.07.01, 15.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 żywice akrylowe w stanie surowym, 9 alarmy dźwiękowe, urządzenia i przyrządy dla fizyki, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, komputerowe
urządzenia peryferyjne, drukarki do komputerów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo -odbiorczy, skanery stosowane w informatyce,
szafy rozdzielcze, tablice rozdzielcze i tablice sterownicze stosowane
w elektryczności, urządzenia do stereoskopii, urządzenia i przyrządy
optyczne, 42 badania techniczne, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie: oprogramowania komputerowego,
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, elektroniczna
konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, programowanie komputerów,
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola
jakości, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], aktualizacja, doradztwo,
instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, prace badawczo -rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 301955
(220) 2017 03 03
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) szkla.com
(540)

(210) 468422

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, szkła do okularów,
35 prowadzenie sklepu w tym sklepu internetowego w zakresie:
szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle, prowadzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki
do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle, 39 dostarczanie towarów konsumpcyjnych.
(111) 301956
(220) 2017 03 06
(210) 468433
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) PIASECKI ROMAN MIKRONET.PL, Szczecin, PL.
(540) MIKRONET
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe prowadzone na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, zarządzanie sklepami:
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez
ofertę bezpośrednią produktów, akcesoriów, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu
audiowizualnego, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, konsoli
do gier komputerowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi,
usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu
Internetu, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
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za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii
analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, 42 doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja, instalacja, powielanie, wypożyczania oprogramowania komputerowego,
hosting, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania .

(111) 301957
(220) 2017 03 06
(210) 468449
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie, PL.
(540) POWERED BY ROMET
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, broszury, czasopisma jako periodyki, czasopisma
branżowe, druki, formularze jako blankiety, druki, gazety, kalendarze, kartki papieru do robienia notatek, katalogi, książki, materiały
piśmienne, nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki na zderzaki samochodowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, papier i karton,
plakaty reklamowe, prospekty, raporty, ulotki, wizytówki, zakładki,
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: artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze,
broszury, czasopisma jako periodyki, czasopisma branżowe, druki,
formularze jako blankiety, druki, gazety, kalendarze, kartki papieru
do robienia notatek, katalogi, książki, materiały piśmienne, nalepki
na zderzaki pojazdów, nalepki na zderzaki samochodowe, nalepki,
naklejki jako materiały piśmienne, papier i karton, plakaty reklamowe, prospekty, raporty, ulotki, wizytówki, zakładki, udzielanie porad
handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 301958
(220) 2017 03 06
(210) 468458
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) ADFAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 26.05.01, 26.05.08, 29.01.01
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [podręczne], monitory [programy komputerowe], monitory (sprzęt komputerowy),
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pamięci zewnętrzne USB, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce
na smartfony, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 35 wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, optymalizacja stron internetowych, komputerowe zarządzanie
plikami, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, 37 instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, 42 digitalizacja dokumentów
[skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie programów komputerowych,
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, 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, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 301959
(220) 2017 03 06
(210) 468468
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) CHOLEWA MONIKA, Częstochowa, PL.
(540) TREKER
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów: komputery, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, akcesoria komputerowe, elektronika użytkowa oraz akcesoria
do niej, komputerowe urządzenia peryferyjne, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki oraz czytniki danych, artykuły foto oraz
video, programy cyfrowe, gry komputerowe, artykuły RTV i AGD,
książki elektroniczne, urządzenia do łączności bezprzewodowej
oraz akcesoria do nich, komputerowe materiały eksploatacyjne,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do komunikacji
oraz akcesoria do nich, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
mapy cyfrowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne do namierzania celu i kartograficzne, akcesoria do urządzeń
nawigacyjnych, naprowadzających i lokalizacyjnych, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych, czujniki i detektory, urządzenia
lokalizacyjne dla zwierząt i akcesoria do nich, przyrządy miernicze
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
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do zdalnego sterowania, przyrządy do mierzenia czasu, przyrządy
do pomiaru odległości i wymiarów, elektroniczne urządzenia do monitorowania ćwiczeń, elektroniczne urządzenia do monitorowania
ćwiczeń zawierające systemy lokalizacyjne, elektroniczne czujniki, wskaźniki rytmu serca, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne dla ludzi i zwierząt, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, artykuły i sprzęt
turystyczny, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, prezentacje
i pokazy towarów, wynajmowanie nośników i powierzchni reklamowych, aktualizacja materiałów reklamowych, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, usługi pośrednictwa w handlu i doradztwa
handlowego, usługi przedstawicielstw handlowych i pośrednictwa
handlowego w zakresie towarów wymienionych w wykazie, usługi
świadczone przez agencje importowo -eksportowe, zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami
usługowym, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi,
37 usługi instalacyjne, konserwacja, naprawa i montaż urządzeń
elektronicznych, usługi naprawy, serwisu i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, usługa konserwacji,
naprawy, serwisu i montażu urządzeń nawigacyjnych, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, doradztwo szkoleniowe, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw i konkursów, organizowanie kursów instruktażowych, imprez okolicznościowych i sportowych.

(111) 301960
(220) 2017 03 06
(210) 468474
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) DOM WIEDZY STANIURSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Dom Wiedzy
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, informacja o edukacji, edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], szkolenia
biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
szkolenia w zakresie prawa pracy, szkolenia w zakresie ubezpieczeń
społecznych, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia w zakresie płac, szkolenia w zakresie wynagrodzeń.
(111) 301961
(220) 2016 11 24
(151) 2017 07 04
(441) 2017 02 13
(732) CZAPLIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) COACH And MORE
(540)

(210) 464346

(531) 03.07.07, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje, periodyki, książki,
podręczniki, broszury, ulotki, czasopisma, materiały edukacyjne
i dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo biznesowe, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dobór
personelu za pomocą metod psycho -technicznych, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, rekrutacja personelu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, 41 coaching w zakresie
życia osobistego [life coaching|, coaching w biznesie [business
coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne|, usługi szkoleniowe i edukacyjne w dziedzinie business coachingu i lite coachingu, usługi edukacyjne w tym
edukacja, nauczanie i szkolenia za pośrednictwem sieci komputerowych, szkolenia i poradnictwo zawodowe dla specjalistów,
trening komunikacji i retoryki, trening umiejętności zawodowych,
trening rozwoju osobistego, trening rozwoju zawodowego, instruktaż, konsultacje i szkolenie w dziedzinie rozwoju osobistego
i organizacyjnego, projektowanie programów, ścieżek rozwo-
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jowych, kursy w zakresie rozwoju osobistego, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, konferencji, sympozjów, warsztatów szkoleniowych
i seminariów, publikacja i wydawanie materiałów drukowanych
(inne niż do celów reklamowych), zwłaszcza książek, gazet, czasopism i biuletynów, publikowanie książek elektronicznych
i dzienników w systemie on -line, udostępnianie elektronicznych
publikacji on -line, kursy korespondencyjne, mikro -wydawnictwa,
nagrywanie filmów (filmowanie), nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja programów i nagrań audio, telewizyjnych i wideo, przygotowywanie i nagrywanie webinarów.

(111) 301962
(220) 2016 12 08
(151) 2017 11 07
(441) 2017 06 26
(732) KUTNIK RYSZARD, Przążewo, PL. ;
(540) RolBud
(540)

(210) 464949

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 07.01.08
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów budowlanych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 301963
(220) 2017 03 24
(210) 469416
(151) 2017 09 27
(441) 2017 05 02
(732) NC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NCInvestment
(510), (511) 35 analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 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, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wyceny
handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 zarządzanie nieruchomością,
wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wycena
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, 37 budowa fabryk,
budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa
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i naprawa magazynów, budownictwo, budownictwo podwodne,
budownictwo portowe, konsultacje budowlane, malowanie, montaż
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany,
rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli,
układanie nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego,
uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 43 biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, motele, pensjonaty, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], wynajmowanie sal
na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 301964
(220) 2017 03 24
(210) 469444
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK ZAŁOŻENIA
1992, Dębogórze-Wybudowanie, PL.
(540) BiotoEko Quinoarz Paprykarz warzywny
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
jasnokremowy, kremowy, brązowy, jasnobrązowy, zielony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 05.07.01, 26.01.02, 26.01.18, 05.11.99
(510), (511) 29 paprykarz warzywny, paprykarz warzywny z dodatkiem komosy ryżowej, paprykarze warzywne smakowe, pasta warzywna, pasta warzywna z dodatkiem komosy ryżowej, pasty warzywne smakowe.
(111) 301965
(220) 2017 03 29
(210) 469679
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) KLAUZA JAN ZAKŁAD BUDOWY I KONSERWACJI TERENÓW
ZIELENI OGROBUD, Pleszew, PL.
(540) OGROBUD
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, ogrodnictwo, usługi
ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji ogródków, sadzenie drzew ogrodowych, wynajem narzędzi
ogrodniczych, projektowanie ogrodów i krajobrazów, doradztwo
z zakresu ogrodnictwa, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu,
usługi w zakresie projektowania ogrodów, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, rozpylanie
insektycydów do celów ogrodniczych, usługi doradcze związane
z projektowaniem ogrodów, informacja i doradztwo w dziedzinie
ogrodnictwa, projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz
osób trzecich, udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew
ogrodowych, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnictwie, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi
dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub
leśnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania substancji che-
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micznych w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, rozpylanie insektycydów
do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz
budynków, usługi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udostępnianie informacji o identyfikacji roślin
i kwiatów do celów ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie
informacji związanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, udzielanie
informacji online na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa
i udzielanie informacji w tym zakresie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania
nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(111) 301966
(220) 2017 04 06
(210) 470075
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 19
(732) KORAB NARZĘDZIA ŚCIERNE KORALEWSKI, KORALEWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Brwinów, PL.
(540) KORAB NARZĘDZIA ŚCIERNE
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 03.07.24
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, sklepu, sklepu internetowego w celu sprzedaży następujących towarów: płótno ścierne, papier ścierny, papier ścierny szmerglowy, narzędzia ścierne będące
częściami maszyn, tarcze ścierne i materiały ścierne jako narzędzia
do maszyn, narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzędzia
ścierne obrotowe w kształcie tarczy stosowane w maszynach, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, piły tarczowe,
piły tarczowe stanowiące przenośne narzędzia z napędem elektrycznym, brzeszczoty do pił tarczowych, brzeszczoty do pił maszynowych, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty pił
do metalu do maszyn, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, brzeszczoty do pił wyrzynarek, frezy, frezy karbidowe, frezy obrotowe, frezy walcowo -czołowe, frezy śrubowe, frezy do frezarek,
frezy modułowe krążkowe, tarcze ścierne, tarcze szlifierskie, tarcze
polerskie, tarcze ścierne o napędzie elektrycznym, tarcze ścierne
do szlifierek elektrycznych, tarcze z materiału ściernego, tarcze
tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, ściernice o napędzie
mechanicznym, narzędzia ścierne i tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, klocki do papieru ściernego, wiertła do muru
przeznaczone do narzędzi ręcznych, brzeszczoty do pił ręcznych,
frezy i frezy rotacyjne do narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta wklęsłe,
dłuta gniazdowe, tarcze tnące, tarcze do polerowania przeznaczone do narzędzi ręcznych, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, tarcze
ścierne i tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi,
tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie,
ściernice, elektryczne urządzenia pomiarowe, kątowniki do mierzenia, poziomnice, poziomice stolarskie, kątownice budowlane, łaty
pomiarowe, pomiarowe łaty teleskopowe, wodoodporny papier
do użytku w budownictwie.
(111) 301967
(220) 2017 05 08
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) KHIMCHUK GANNA, Warszawa, PL.
(540) ULIK

(210) 471345
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(540)

Kolor znaku: żółty, fioletowy, biały
(531) 26.05.01, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, 41 edukacja, nauczanie, nauczanie języków
obcych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, obozów, pokazów
kulturalnych i naukowych, imprez kulturalnych, świetlice, wychowanie przedszkolne-prowadzenie przedszkola niepublicznego.
(111) 301968
(220) 2017 06 13
(210) 472891
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 24
(732) BIVROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BIVROST
(510), (511) 9 kamery wieloobiektywowe, kamery rejestrujące obraz
stereoskopowo, kamery rejestrujące obraz sferyczny 360 -stopni, systemy kamerowe do nagrywania filmów 3D zawierające obudowy ochronne, moduły kamer, obiektywy, mikrofony, płytki obwodowe, procesory
i urządzenia kodujące obraz i dźwięk, monitory audio i wideo, nośniki
danych, porty, anteny, źródła światła, akumulatory, elementy montażowe i przyłącza do akcesoriów, systemy montażu kamer do nagrywania
filmów w formacie 360 -stopni zawierające obudowy ochronne, moduły kamerowe, obiektywy, mikrofony, płytki obwodowe, procesory
i urządzenia kodujące obraz i dźwięk, monitory audio i wideo, nośniki
danych, porty, anteny, światła, baterie, elementy montażowe i gwinty
do akcesoriów kamerowych, akcesoria kamerowe w znaczeniu, statywy, uchwyty, szyny, mocowania stabilizujące, obręcze użytkowe,
mocowania do pojazdów, osłony na obiektywy, filtry na obiektywy,
zewnętrzne nośniki danych, przewodowe i bezprzewodowe panele
kontrolne i monitory, wodoodporne obudowy i elementy chroniące,
etui transportowe, kable, sprzęt komputerowy i oprogramowanie
do edycji i przetwarzania obrazami wideo oraz przetwarzania dźwięku,
sprzęt komputerowy i oprogramowanie używane podczas kodowania
plików cyfrowych, w tym: dźwięk, wideo, tekst, kod binarny, zdjęcia,
grafiki i pliki multimedialne, oprogramowanie komputerowe w znaczeniu, oprogramowanie używane w konwertowaniu, kodowaniu,
przetwarzaniu i przekształcaniu dźwięku, wideo, tekstu, kodu binarnego, zdjęć, grafik, plików multimedialnych do formatów 3D oraz wideo
w formacie 360-stopni dla filmów długometrażowych, wideo, mediów
cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych, sprzęt komputerowy i programy komputerowe służące integracji tekstu, dźwięku,
grafik, zdjęć i filmów do interaktywnego dostarczania dla aplikacji
multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, w znaczeniu oprogramowania służącego do konwertowania, kodowania, przetwarzania i przekształcania cyfrowych treści mediowych 3D oraz 360 -stopni
do zastosowania z goglami do wirtualnej rzeczywistości, hełmami oraz
w środowiskach pokazowych, oprogramowanie komputerowe, w znaczeniu oprogramowania wirtualnej rzeczywistości dla filmów długometrażowych 3D oraz wideo w formacie 360-stopni, filmów, mediów
cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych, oprogramowanie dla wirtualnej rzeczywistości, gogle do wirtualnej rzeczywistości,
oprogramowanie aplikacji mobilnych z możliwością pobrania służące
od dystrybucji filmów pełnometrażowych 3D oraz wideo w formacie
360 -stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści
rozrywkowych, oprogramowanie komputerowe w znaczeniu oprogramowania służącego do odtwarzania filmów pełnometrażowych 3D
i wideo w formacie 360 -stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych na komputerze, oprogramowanie
komputerowe w znaczeniu oprogramowania służącego do odtwarzania na goglach do wirtualnej rzeczywistości filmów pełnometrażowych
3D i wideo w formacie 360-stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych, oprogramowanie komputerowe
w znaczeniu oprogramowania służącego do odtwarzania filmów pełnometrażowych 3D i wideo w formacie 360 -stopni, filmów, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych w przeglądarkach
internetowych, urządzenia i przyrządy kinematograficzne i kontrolne
służące do nagrywania z powietrza filmów 3D i 360 -stopni, mediów cyfrowych oraz multimedialnych treści rozrywkowych, części i elementy
dla wszystkich wyżej wymienionych pozycji, sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem służący do przesyłania w czasie rzeczywistym
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dźwięku, wideo, tekstu, kodu binarnego, zdjęć, grafik, plików multimedialnych w tym filmów w formacie 3D oraz w formacie 360-stopni, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu nagrywania filmów 3D oraz wideo w formacie 360 -stopni, obsługi sprzętu oraz
prowadzenia narracji (storytellingu), usługi masteringu dźwięku 3D,
usługi transmisji na żywo wideo 360 stopni, usługi łączenia (stitchowania) obrazu wideo z wielu źródeł, usługi nagrywania, produkcji i postprodukcji filmów 3D i wideo sferycznego 360 -stopni, wypożyczanie
sprzętu fotograficznego i filmowego, wypożyczanie sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu audio,
filmowanie i produkcja filmów 3D i wideo w formacie 360-stopni, edycja filmów 3D i wideo w formacie 360 -stopni, produkcja i dystrybucja
filmów 3D i wideo w formacie 360 -stopni w tym na platformy dedykowane wirtualnej rzeczywistości oraz wideo 3D i 360 -stopni, produkcja
i dystrybucja filmów 3D oraz wideo w formacie 360 -stopni w obszarach
powszechnego zainteresowania: edukacyjnym, modowym, politycznym, dot. spraw publicznych, informacyjnym, dokumentów filmowych,
podróżniczym, przyrodniczym, rozrywkowym, biograficznym, komediowym, wydarzeń na żywo, teatralnym, koncertowym, wydarzeń
sportowych, erotycznym, marketingowym, prywatnych i publicznych
wydarzeń, informowanie on-line na tematy związane z produkcją i dystrybucją wideo 3D oraz sferycznego wideo 360 -stopni, informowanie,
udzielanie porad oraz konsultacji dotyczących wyżej wymienionych
przedmiotów, 42 projektowanie, budowa i rozwój, sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogramowania
do wirtualnej rzeczywistości, utrzymywanie i aktualizowanie sprzętu
i programowania komputerowego, usługi Software as a Service (SaaS)
oraz oprogramowanie do przetwarzania danych w chmurze dla edycji
i przetwarzania obrazów wideo, usługi w zakresie oprogramowania
komputerowego umożliwiającego transmisję na żywo obrazu i dźwięku w formacie 3D, usługi w zakresie oprogramowanie komputerowego umożliwiającego transmisję na żywo obrazu i dźwięku w formacie
wideo 360 -stopni, usługi Software as a Service oraz oprogramowanie
do przetwarzania danych w chmurze do kodowania plików cyfrowych, w tym plików: audio, wideo, tekstowych, binarnych, zdjęć, grafik
i plików multimedialnych, badania i rozwój nad optyką fotograficzną,
usługi Software as a Service oraz oprogramowanie do przetwarzania
danych w chmurze służące do konwertowania, kodowania, przetwarzania i przekształcania plików audio, wideo, tekstowych, binarnych,
zdjęć, grafik i plików multimedialnych do formatu 3D i formatu wideo
360 -stopni dla filmów, wideo, mediów cyfrowych i multimedialnych
treści cyfrowych, usługi Software as a Service (SaaS) oraz oprogramowanie komputerowe służące do konwertowania, kodowania, przetwarzania i przekształcanie treści cyfrowych 3D do użytkowania na goglach
do wirtualnej rzeczywistości, hełmach i w innych środowiskach pokazowych, usługa wsparcia technicznego, w znaczeniu monitorowanie,
administrowanie i zarządzanie danymi w chmurze i systemami aplikacji, usługa wsparcia technicznego, w znaczeniu wykrywania i usuwania
usterek w zakresie diagnostyki sprzętu komputerowego oraz problemów z oprogramowaniem, usługi informacji, doradztwa, konsultacji
w odniesieniu do wcześniej wymienionych zagadnie.

(111) 301969
(220) 2016 10 03
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) KF NICCOLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, PL.
(540) Nidiesque Protects from NICKEL
(540)
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(111) 301970
(220) 2016 10 03
(210) 462233
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) KF NICCOLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, PL.
(540) NIDIESQUE
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do ciała, kremy
do rąk, kremy do twarzy, balsamy, emulsje lub żele do pielęgnacji
skóry, 5 kremy, emulsje, balsamy, żele, maści do użytku medycznego, preparaty antyalergiczne do stosowania na skórę, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi w zakresie handlu
w branży kosmetycznej, w tym środków antyalergicznych, produktów i preparatów kosmetycznych i leczniczych do pielęgnacji skóry.
(111) 301971
(220) 2016 12 19
(210) 465395
(151) 2017 08 03
(441) 2017 03 13
(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko -Biała, PL.
(540) 1654 ANNA PREMIUM GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY SPORZĄDZONY
WEDŁUG TRADYCYJNEJ RECEPTURY LIKIER ZIOŁOWY
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, brązowy, żółty, czerwony, biały,
czarny, złoty
(531) 06.01.02, 25.01.09, 05.13.07, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 alkohole w tym likiery ziołowe.
(111) 301972
(220) 2016 12 22
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RICORDENA
(540)

(210) 465573

(210) 462232

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.19, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do ciała, kremy
do rąk, kremy do twarzy, balsamy, emulsje lub żele do pielęgnacji
skóry, 5 kremy, emulsje, balsamy, żele, maści do użytku medycznego, preparaty antyalergiczne do stosowania na skórę, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi w zakresie handlu
w branży kosmetycznej, w tym środków antyalergicznych, produktów i preparatów kosmetycznych i leczniczych do pielęgnacji skóry.

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana
z materiałów niemetalowych, ceramiczne ogniotrwałe przedmioty
obrabiane, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne
płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, chodniki wykonane
z materiałów, niemetalowych, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, glazurowane płytki ceramiczne, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe,
niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy dekoracyjne,
listwy podłogowe, niemetalowe, listwy przypodłogowe niemetalowe, materiały ceramiczne do brukowania i układania powierzchni,
mozaiki dla budownictwa, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru,
niemetalowe pokrycia sufitów, płytki ceramiczne, płytki ceramiczne
do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, płytki
drewniane, płytki gipsowe, płytki gumowe, płytki kamienne, niemetalowe płytki kuchenne, płytki podłogowe z terakoty, niemetalowe
płytki łazienkowe, płytki łupkowe dachowe, płytki łupkowe do okładzin dachowych, płytki łupkowe do okładzin ściennych, płytki por-
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celanowe, płytki stiukowe, płytki szklane, płytki szklane [nie do pokrywania dachu], płytki szklane do użytku w budownictwie, płytki
z gliny, płytki z marmuru, płytki z tworzyw sztucznych, płytki ziemne,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe,
ścienne płytki ceramiczne, szklane mozaiki do użytku w budownictwie, ozdoby z kamienia, płytki gresowe.

(111) 301973
(220) 2017 02 09
(210) 467330
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BJÖRN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 301974
(220) 2017 02 10
(210) 467427
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane, PL.
(540) NOSALOWY
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych,
gier sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych
na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów,
wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach,
kawiarniach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie
oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć,
bankietów, zabaw, bali na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax,
komputer, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi
gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium,
sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki,
leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych,
konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.
(111) 301975
(220) 2017 02 10
(210) 467431
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 18
(732) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane, PL.
(540) RESORT & SPA Nosalowy Dwór ZAKOPANE
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 24.17.25, 26.11.02, 22.03.05, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych,
gier sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabili-
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tacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych
na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów,
wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach,
kawiarniach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie
oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć,
bankietów, zabaw, bali na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax,
komputer, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi
gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium,
sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki,
leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych,
konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.

(111) 301976
(220) 2017 03 06
(210) 468485
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 18
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US.
(540) SATYNOWY KWIAT WANILII
(510), (511) 3 aromaty przeznaczone do pomieszczeń lub powietrza,
olejki eteryczne do aromatyzowania powietrza, wyroby do aromatyzowania powietrza, wyroby do perfumowania powietrza, potpourri, kadzidełka, 4 świece, świece perfumowane, świece zapachowe,
5 preparaty do oczyszczania powietrza, preparaty do odkażania
powietrza, preparaty do neutralizowania zapachów, dezodoranty
nie do użytku osobistego, środki dezodoryzujące do aromatyzowania pomieszczeń lub powietrza, dezodoranty do dywanów, dezodoranty do tekstyliów.
(111) 301977
(220) 2017 03 06
(210) 468487
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) PODSIADŁO WALDEMAR, Złotoryja, PL.
(540) PROFESTAL
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], okna metalowe,
metalowe kraty na okna, metalowe barierki, barierki bezpieczeństwa
na drogach metalowe, drabiny metalowe, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, ogrodzenia metalowe, zbiorniki metalowe,
maszty ze stali, podpory metalowe, klatki metalowe, w szczególności klatki bezpieczeństwa, 40 obróbka metali, obróbka [obróbka
mechaniczna] metalu, cięcie laserowe, cięcie plazmowe, cięcie stali,
cięcie metalu, gięcie blach, wiercenie w metalu, usługi spawalnicze,
w szczególności spawanie stali czarnej, nierdzewnej i aluminiowej,
obróbka skrawaniem, obróbka elektrochemiczna, frezowanie, skrawanie, toczenie, wytaczanie.
(111) 301978
(220) 2017 03 06
(210) 468488
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) BRYŁA DANUTA CLINIC SKIN, Charzykowy, PL.
(540) CS Clinic Skin
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
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(111) 301979
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Wałbrzych, PL.
(540) BIAŁA SADZA
(540)

(210) 468491
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(111) 301983
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 24
(732) OVERSEAS TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OVERSEAS TRUST
(540)

(210) 468501

(531) 27.05.24
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie.
(111) 301980
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Wałbrzych, PL.
(540) BIAŁA SADZA PLUS
(540)

(210) 468492

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne-składniki chemiczne dla budownictwa.
(111) 301981
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) JASTA-SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) JASTA SWEETS
(540)

(210) 468493

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 01.05.02, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbatniki petit-beurre, słodycze, wyroby cukiernicze.
(111) 301982
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) BARANOWSKA KAROLINA, Zielona Góra, PL.
(540) Trip Free
(540)

(210) 468495

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 10.03.11, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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 jako przyprawy, przyprawy, lód, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa także w sklepach i hurtowniach
internetowych kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy, ryżu, tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy, drożdży, proszku
do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów jako przyprawy, przypraw,
lodu, napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, tytoniu, przyborów
dla palaczy, zapałek, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bar, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej:
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe|, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków,
rozbiórka budynków, konsultacje budowlane, izolowanie budynków,
budownictwo, 39 załadunek, wyładunek statków, transport, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), składowanie towarów, pośrednictwo frachtowe, logistyka transportu, fracht
[przewóz towarów], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów.
(111) 301984
(220) 2017 03 06
(210) 468504
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 24
(732) GĄSIOROWSKI HENRYK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY GAMA-PLAST, Pruszcz Gdański, PL.
(540) Gama Plast
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.04.17
(510), (511) 17 uszczelki.
(111) 301985
(220) 2017 03 06
(210) 468508
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 24
(732) PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO -WDROŻENIOWE
LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM MGR FARM.
TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański, PL.
(540) OPTIMUM Tabletki uspokajające Labofarm powlekane
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 301986
(151) 2017 08 03

(220) 2017 03 06
(441) 2017 04 18

(210) 468510
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(732) MICHNIEWICZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
BYSEWO, Gdańsk, PL.
(540) Animusz
(540)

(531) 03.06.03, 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.
(111) 301987
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) ŁYSAK WOJCIECH T2G, Sosnowiec, PL.
(540) Dr Hair
(540)

(210) 468511

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów.
(111) 301988
(220) 2017 03 07
(210) 468516
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) TBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław, PL.
(540) GRAVECO
(510), (511) 7 agregaty do natryskiwania pianki poliuretanowej [maszyny], agregaty do natryskiwania środków izolacyjnych [maszyny],
agregaty do natryskiwania preparatów przeciwwilgociowych [maszyny].
(111) 301989
(220) 2017 03 07
(210) 468536
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) POWERSPORT
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki, balony
do gry, papierowe czapeczki na przyjęcia, karty do gry, piłki do gry,
rakiety [rakietki], gry planszowe, gry towarzyskie, puzzle, kije do gier,
kości do gry, lotki [gry], żetony do gier, maski osłaniające na twarz
do użytku sportowego, przeskalowane modele pojazdów [przedmioty do zabawy], broń paintballowa [artykuły sportowe], przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 35 agencje reklamowe, usługi
marketingowe, badania rynku i badania marketingowe, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, impresariat w działalności artystycznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), rozpowszechnianie materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub re-
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klamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych, 41 rozrywka, usługi związane dyskotekami, fotografie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, świadczenie usług w zakresie
karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych,
obozy letnie [rozrywka i edukacja], montaż taśm wideo, montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizacja przyjęć,
planowanie przyjęć, organizowanie zawodów sportowych, sport (
wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], pisanie scenariuszy,
43 pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi w zakresie
zakwaterowanie na pobyt czasowy, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, wypożyczanie namiotów, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.

(111) 301990
(220) 2017 03 07
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) WESOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AQUA PARK WESOLANDIA
(540)

(210) 468538

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, żółty
(531) 03.09.14, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 301991
(220) 2017 03 07
(210) 468540
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE
MARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek, PL.
(540) MARES
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej
paliw stałych, płynnych i gazowych oraz produktów pochodnych,
w szczególności benzyny, olejów napędowych, olejów technicznych,
smarów, sprzedaż artykułów przemysłowych i motoryzacyjnych,
samochodów, 37 usługi w zakresie tankowania i obsługi pojazdów,
smarowanie, mycie pojazdów, czyszczenie pojazdów.
(111) 301992
(220) 2017 03 07
(210) 468543
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) GŁODEK RENATA A4U, Zielona Góra, PL.
(540) A4U
(510), (511) 37 usługi napraw awarii pojazdów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, 39 przewożenie, przewóz samochodami
ciężarowymi, usługi transportu samochodami silnikowymi, spedycja,
logistyka transportu.
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(111) 301993
(220) 2017 03 07
(210) 468544
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 24
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) ALERMUSSS
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do sporządzania napojów, napoje masujące, pastylki do sporządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów.
(111) 301994
(220) 2017 03 07
(210) 468548
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) Q INiG
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 25.03.13, 25.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 audyt jakości w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, sprawdzanie jakości w zakresie wyrobów
stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola jakości surowców w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych w zakresie
wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola
jakości wytworzonych produktów w zakresie wyrobów stosowanych
w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola jakości dla osób trzecich
w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej,
certyfikacja w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej
i sanitarnej, usługi kontroli jakości w zakresie wyrobów stosowanych
w branży gazowniczej i sanitarnej, testy kontroli jakości w zakresie
wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, przeprowadzanie badań jakościowych w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, świadczenie usług zapewnienia jakości
w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej,
testowanie, stwierdzanie i kontrola jakości w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, usługi badawcze w zakresie
wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej.
(111) 301995
(220) 2017 03 08
(210) 468554
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 24
(732) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włoszakowice, PL.
(540) Serce Natury
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 02.09.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, napoje w różnych smakach, inne napoje
zwłaszcza łagodne napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące oraz napoje dla sportowców, napoje owocowe i soki owocowe,
35 prowadzenie sieci hurtowni i sklepów firmowych z następującymi
towarami: wody mineralne i gazowane, napoje, zwłaszcza napoje
chłodzące na bazie wody, napoje w rożnych smakach, inne napoje
zwłaszcza łagodne napoje bezalkoholowe, naboje energetyzujące
oraz napoje dla sportowców, napoje owocowe i soki owocowe.
(111) 301996
(151) 2017 08 16

(220) 2017 03 08
(441) 2017 04 24

(210) 468586
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(732) MIROSŁAW DARIUSZ PATATAJ RESTAURACJA,
Bochotnica Kolonia, PL.
(540) PATATAJ restauracja
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary
(531) 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(111) 301997
(220) 2017 03 08
(210) 468592
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) MENNICA ZŁOTA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 03.07.02, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 14 monety, monety powszechnego obiegu, monety
kolekcjonerskie, półfabrykaty do produkcji monet, zestawy monet, żetony okolicznościowe i do automatów wrzutowych z miedzi
i jej stopów, odznaczenia państwowe i odznaki, breloki, emblematy
z metali szlachetnych, sztabki z metali szlachetnych, medale, znaczki
metalowe, metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone,
złoto nieprzetworzone lub kute, wyroby ze złota i srebra z wyjątkiem
sztućców, srebro w postaci surowca lub kute. biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, szkatułki na biżuterię z metali szlachetnych,
szkatułki na biżuterię nie z metali szlachetnych, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, pallad, platyna.
(111) 301998
(220) 2017 03 08
(210) 468596
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) SAS
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe, wózki dziecięce, wózki golfowe, koła do wózków dziecięcych, kółka samonastawne do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, podwozia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe dziecięce, pokrycia
wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych,
wózki na zakupy.
(111) 301999
(220) 2017 03 08
(210) 468599
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) DMS
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe, wózki dziecięce, wózki golfowe, koła do wózków dziecięcych, kółka samonastawne do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, podwozia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe dziecięce, pokrycia
wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych,
wózki na zakupy.

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 302000
(220) 2017 03 08
(210) 468604
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO -PRODUKCYJNY
KOBAX, Zebrzydowice, PL.
(540) KOBAX PL
(540)

Kolor znaku: różowy, fioletowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne niemetalowe,
listwy budowlane niemetalowe, listwy przypodłogowe niemetalowe,
drewniane listwy profilowe, listwy do lamperii, listwy podłogowe niemetalowe, listwy boazeryjne niemetalowe, płyty pilśniowe, płyty pilśniowe twarde, płyty pilśniowe drewniane, płyty pilśniowe do użytku
w budownictwie, płyty pilśniowe z włókna drewnianego połączone
z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, fronty budowlane niemetalowe, panele szklane, panele drewniane, niemetalowe panele
dachowe, panele ogrodzeniowe niemetalowe, panele okładzinowe niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe
panele sufitowe, niemetalowe panele ścienne, laminowane panele
parkietowe, panele okładzinowe ze szkła, panele licowe ze sklejki,
podwójnie szklone panele niemetalowe, panele szklane do drzwi,
okładzinowe panele ścienne niemetalowe, panele dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], drewniane panele akustyczne na ściany, drewniane panele akustyczne na sufity, szklane panele ścienne
[niemetalowa konstrukcja], przeszklone panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], panele okładzinowe z materiałów niemetalowych,
okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, szklane
panele [obramowanie niemetalowe] do budownictwa, panele polistyrenowe do użytku w budownictwie, systemy niemetalowych
sufitów podwieszanych zawierających panele, podwójnie szklone
panele niemetalowe ze szkłem izolacyjnym, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, panele mocowane techniką złącza
wpuszczanego niemetalowe do budownictwa, szklane panele [obramowanie niemetalowe] do użytku w budownictwie, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych do konstruowania budynków,
panele odporne na ogień niemetalowe do użytku w budownictwie,
półprzezroczyste panele budowlane wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych
do użytku w budownictwie, panele z płyt wiórowych hamujące ogień
do użytku w budownictwie, membrany dachowe z PCV, membrany
do pokryć dachowych, 20 listwy profilowe do luster, listwy profilowe
do mebli [gzymsy], ramy obrazów [listwy do-], listwy do ram obrazów
i zdjęć, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, listwy
z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na drzwiach, listwy
wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, dekoracyjne listwy
z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach wystawowych,
ozdobne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na frontach
sklepów, listwy wykonane z tworzyw sztucznych do ram do obrazów
i zdjęć, listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów
i zdjęć, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych
stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien,
dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz
z osprzętem okiennym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, witryny, witryny wystawowe, blaty kuchenne,
blaty robocze, blaty stołowe, blaty na szafki, blaty [części mebli], blaty
wierzchnie do szafek, blaty robocze w postaci mebli, blaty na szafki
przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, maskownice wlotu do skrzynek na listy
[nie z metalu lub z kamienia], fronty szuflad, fronty do szaf i szafek,
panele meblowe, panele rozdzielające [przegrody], samoprzylepne
panele wystawowe, panele drewniane do mebli, panele tylne [części
mebli], przenośne panele działowe [meble], panele będące częściami mebli, dekoracyjne panele drewniane [meble], składane panele
do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe [nieświecące i niemechaniczne], panele wystawowe [nieświetlne i niemechaniczne], pane-
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le wystawowe w postaci mebli, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, tablice
pod litery [puste panele wystawowe], przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], panele frontowe do trumien prezentujące zdjęcia i informacje o zmarłym, panele z przezroczystych tworzyw
sztucznych będące częściami pojemników do pakowania, elementy
meblowe, płyty meblowe, wózki meblowe, półki meblowe, kozły [stojaki meblowe], złącza meblowe niemetalowe, nóżki meblowe niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], przesuwne ścianki
działowe do pokoi [przegrody meblowe], trumny, trumny z drewna,
trumny z wikliny, osprzęt niemetalowy do trumien, trumny i urny pogrzebowe, 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży w punkcie
sprzedaży, na rzecz innych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi detalicznych
domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego,
narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi komputerowego gromadzenia
danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców
detalicznych, 40 usługi polerowania, usługi recyklingowe, usługi
stolarskie, usługi szlifierstwa optycznego, usługi barwienia elektrolitycznego, usługi powielania 3d, usługi z zakresu polerowania przez
ścieranie, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów.

(111) 302001
(220) 2017 03 08
(210) 468607
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) HAMZE ALI SYDON PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE, Warszawa, PL.
(540) Fenicja
(510), (511) 29 ajvar, daktyle, drób nieżywy, falafel, hummus [pasta
z ciecierzycy], jaja, jogurt, konserwowane warzywa, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], produkty mleczne, mleko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe,
mleko ryżowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej
z oliwek jadalny, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, pasta z bakłażanami, ryby, sałatki warzywne, tahini [pasta z ziarna sezamowego], zupy, 30 batony zbożowe,
budyń ryżowy, chałwa, chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon
[przyprawa], czekolada, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, kawa, kanapki, kasze spożywcze, kurkuma, kuskus, pizza, ryż, sosy
[przyprawy], sorbety [lody], szafran [przyprawa], wyroby cukiernicze, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 302002
(220) 2017 03 08
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) KOWALCZYK PIOTR GLORIO, Złotoryja, PL.
(540) glorio

(210) 468609
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(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 20 meble tapicerowane, poduszki.
(111) 302003
(220) 2017 03 08
(210) 468611
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 10
(732) ZAKŁADY GÓRNICZO -METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU SPÓŁKA
AKCYJNA, Zębiec, PL.
(540) ZĘBIEC
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe do budowy
szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 7 maszyny
i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanczne narzędzia rolnicze o napędzie innym
niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia wodę oraz instalacje sanitarne,
12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.
(111) 302004
(220) 2017 03 09
(210) 468625
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA OCHOTA, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM ZDROWIA I URODY
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, usługi klinik medycznych, usługi
medyczne.
(111) 302005
(220) 2017 03 09
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) FUNSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) GOJUMP
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary, biały
(531) 01.01.02, 26.11.12, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13

(210) 468626
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, skarpetki, odzież sportowa, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, akcesoria sportowe, dmuchane i pneumatyczne urządzenia sportowe i rozrywkowe, trampoliny i pozostały sprzęt sportowy
stanowiący wyposażenie parków trampolin, 41 usługi związane
z rozrywką, zabawą i rekreacją, organizowanie i prowadzenie parków
rozrywki, parków trampolin, usługi sportowe, usługi w zakresie gimnastyki i fitnessu, wynajem ubiorów sportowych, obsługa urządzeń
sportowych, rekreacyjnych i zabawowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego, rekreacyjnego, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie imprez sportowych i rozrywkowych.

(111) 302006
(220) 2017 03 09
(210) 468628
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) P.P.H.U. MARTENS SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ KUNA,
ROBERT KUNA, Zielonka, PL.
(540) MARTENS AUTO -SERWIS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 14.07.06, 14.07.09, 15.07.01, 15.07.02, 15.07.03, 15.07.21,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i obsługa samochodów, wulkanizacja
opon [naprawa], naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych
i ich części.
(111) 302007
(220) 2017 03 09
(210) 468629
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) P.P.H.U. MARTENS SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ KUNA,
ROBERT KUNA, Zielonka, PL.
(540) MARTENS DEWELOPER
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, granatowy
(531) 24.15.03, 24.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomością,
37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(111) 302008
(220) 2017 03 09
(210) 468630
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein, DE.
(540) POWER GELS
(510), (511) 5 preparaty do leczenia przeziębienia i grypy, środki
przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwgorączkowe,
środki przeciwkaszlowe, środki udrożniające górne drogi oddechowe, środki wykrztuśne.
(111) 302009
(220) 2017 03 09
(210) 468645
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) BRICOMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BRICOMAN ZAWSZE GDY BUDUJESZ I REMONTUJESZ
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 9 karty kodowane, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, magnetyczne i optyczne nośniki danych, pliki do pobrania z treściami multimedialnymi, 16 papier i karton, druki, publikacje drukowane, katalogi, kalendarze, ulotki i biuletyny informacyjne, instrukcje obsługi, bony wartościowe, materiały reklamowe
z papieru lub z tektury, karty niekodowane, opakowania z papieru,
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tektury lub z tworzyw sztucznych, etykiety, nalepki, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i imprez dla celów handlowych, reklamowych i promocyjnych, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, publikacja tekstów reklamowych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, prezentacja towarów i usług, nabywanie towarów
i usług dla innych przedsiębiorstw, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, konsultacje w zakresie wyboru
i nabywania towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, ziemia
do upraw, dodatki glebowe, preparaty chemiczne do użyźniania ziemi, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, formowane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu, środki
do uzdatniania wody, substancje mineralne jako środki filtrujące,
środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, środki chemiczne do konserwowania kwiatów, środki chemiczne do konserwowania cementu, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie,
z wyjątkiem farb i olejów, substancje garbujące, kleje -spoiwa przeznaczone dla przemysłu, detergenty stosowane w procesach przemysłowych, kominów, substancje i konstrukcji ceglanych, rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usuwania tłuszczu podczas
procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do farb i lakierów, sole
do celów przemysłowych, odczynniki chemiczne do celów niemedycznych, organiczne chemikalia wybielające, środki odtłuszczające
inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, naturalne
środki osuszające do kontroli wilgotności, farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania, ścierania
i nabłyszczania, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania
plam, detergenty do stosowania w gospodarstwie domowym, mydła
nielecznicze, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, mieszaniny
zapachowe potpourri, środki do perfumowania powietrza, kadzidełka, kosmetyki nielecznicze, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary,
mieszaniny pochłaniające, nawilżające i wiążące pył, paliwa-również
benzyna i materiały oświetleniowe, brykiety paliwowe, drewno opałowe, świece i knoty do oświetlenia, podpałki, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, preparaty do odświeżania powietrza, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe
do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, kasetki na pieniądze, kłódki,
łańcuchy zabezpieczające z metalu, zamki metalowe inne niż elektryczne, metalowe zamknięcia do drzwi, zasuwy do zamków, zatrzaski metalowe, zawiasy metalowe, blokady metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, barierki ochronne
metalowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, blokady
na koła pojazdów, boje cumownicze metalowe, bramki wejściowe
kołowrotowe, bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, cyfry i litery
z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, drabiny metalowe,
tkanina druciana, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dzieła sztuki
z metalu, dzwony i dzwonki, ekrany paleniskowe, emblematy do pojazdów metalowe, dźwigary metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany,
metalowe siatki przeciw owadom, etykiety metalowe, haki do wieszania ubrań z metalu, kabiny kąpielowe z metalu, kanalizacyjne rury
rozgałęźne z metalu, metalowe zawory wodociągowe, metalowe
złączki rur, rury i rurki metalowe, okna i drzwi metalowe, metalowe
okucia do drzwi, okien, mebli, okucia metalowe budowlane, rolety
metalowe, opancerzenie z płyt metalowych, metalowe osłony do rur,
metalowe osłony do drzew, metalowe palety załadowcze, palniki
metalowe, płyty metalowe, podkłady kolejowe metalowe, pomniki

649

metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe zaciski do rur, klatki metalowe, ptaszarnie-konstrukcje metalowe, rolki, bloki metalowe inne
niż części maszyn, metalowe urządzenia do parkowania rowerów,
nieelektryczne dzwonki do drzwi, kołatki metalowe, numery domów, nieświecące, metalowe, nagrobki metalowe i metalowe obudowy do grobów, ograniczniki metalowe, metalowe płyty pamiątkowe, metalowe silosy, medalowe słupy ogłoszeniowe, sygnalizacja
nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], rusztowania elewacyjne
z metalu, szalunki do betonu metalowe, szklarnie przenośne metalowe, szyldy metalowe, szyny metalowe, tablice rejestracyjne metalowe,
taśmy do związywania metalowe, trampoliny metalowe, urządzenie
odstraszające ptaki z metalu, wiatrowskazy metalowe, szyny metalowe, zawory metalowe inne niż części maszyn, żyłki do wiązania metalowe, bębny metalowe do nawijania węży [niemechaniczne], metalowe skrzynki na listy, metalowe skrzynki na klucze, metalowe skrzynki
na narzędzia, pręty do spawania, metalowe stoły warsztatowe, metalowe materiały zbrojeniowe, altany metalowe, maszyny stosowane
w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, majsterkowaniu, budownictwie i w robotach publicznych, maszyny i obrabiarki do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych, maszyny stosowane do pakowania
i owijania, piły o napędzie innym niż ręczny, narzędzia hydrauliczne,
narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia,
maszyny budowlane, maszyny powlekające, maszyny rozpylające,
maszyny odlewnicze i do formowania, przetwórstwa, pompy, generatory elektryczności, turbiny do wytwarzania mocy, turbiny inne niż
do pojazdów lądowych, wkrętaki elektryczne, spawarki, elektrody
do urządzeń spawalniczych, filtry [części maszyn lub silników], lampy
lutownicze na gaz, przenośniki, regulatory jako części maszyn, ruchome schody i chodniki, nawijarki mechaniczne do przewodów
giętkich, urządzenia do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, worki
i torby wymienne do odkurzaczy, urządzenia filtrujące, separujące
i wirówki, elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania
żywności [do celów innych niż gotowanie], elektryczne urządzenia
do zasuwania zasłon, maszyny do usuwania odpadów, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania
i napędu z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, automaty sprzedające,
narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, w tym narzędzia
ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia rolnicze,
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, ręcznie sterowane
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, wyroby nożownicze
oraz sztućce, przybory do manicure i do pedicure, broń biała, ostrza-maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia włosów do użytku
osobistego, elektryczne i nieelektryczne, nożyczki, nożyce, ostrzałki,
otwieracze do puszek nieelektryczne, otwieracze do butelek, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory
do cięcia, pasy na narzędzia, pogrzebacze, pompki ręczne, pompy
powietrza o napędzie ręcznym, przybory do depilacji, elektryczne
lub nieelektryczne, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], rozdrabniacze do warzyw, rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], scyzoryki, szpachle [narzędzia ręczne], szpachelki dla artystów, szczypce, kleszcze, szpryce do rozpylania środków owadobójczych, toporki,
urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], miechy do kominków [narzędzia ręczne], urządzenia i przyrządy: naukowe
nie do celów medycznych, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej oraz energii ze źródeł odnawialnych, skrzynki rozgałęźne, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, chipowe nośniki danych, karty kodowane,
pamięci zewnętrzne, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe,
DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, modemy i dekodery do odbioru programów telewizji kablowej, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, odzież
ognioodporna, ochronna odzież robocza chroniąca przed wypadkami i urazami, kaski zabezpieczające, rękawice do ochrony przed wypadkami, maski ochronne, kable i przewody elektryczne, kable kon-
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centryczne, ładowarki do baterii, alarmy, dzwonki i gwizdki
sygnalizacyjne, brzęczyki, analizatory powietrza, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, baterie elektryczne, diody świecące
[LED], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne],
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
kontrolno -sterujące, elektryczne ściemniacze światła, etui na okulary
i etui na smartfony, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
kartridże z grami wideo, magnesy dekoracyjne, naklejki termoczułe,
nie do użytku medycznego, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, osłony przeciwodblaskowe, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, termostaty, bezprzewodowe stacje pogodowe, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia do rejestrowania czasu,
urządzenia systemu GPS, urządzenia zdalnego sterowania, wizjery
do drzwi [judasze], systemy nadzoru wideo, wykrywacze dymu, wykrywacze ruchu, zamki elektryczne, interkomy, elektryczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi i bram, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, znaki cyfrowe, znaki, świecące, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe, latarki, oświetlenie choinkowe, zapalniczki
i zapalarki, instalacje do oczyszczania i uzdatniania wody, urządzenia
do dezynfekcji, urządzenia do oczyszczania i sterylizacji powietrza,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, systemy HVAC-ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, pompy
ciepła, palniki, bojlery i podgrzewacze, urządzenia do ogrzewania
i suszenia do użytku osobistego, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, nawilżacze i odwilżacze powietrza, filtry do użytku przemysłowego i domowego, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, instalacje sanitarne i łazienkowe
oraz armatura wodno -kanalizacyjna, akcesoria łazienkowe, aparatura destylacyjna, świecące numery na domy, zawory do rur, zawory
termostatyczne-części instalacji grzewczych, zawory powietrzne
do instalacji ogrzewania parowego, pojazdy, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, traktory ogrodowe do transportu, ogrodowe wózki na węże do podlewania, silniki
do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, bagażniki do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych, wózki napędzane siłą
ludzką, wózki na zakupy, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby artystyczne z metali
szlachetnych i ich stopów, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, szkatułki, etui, pudełka oraz futerały na przyrządy chronometryczne oraz wyroby biżuteryjne, breloczki oraz kółka na kluczy, mapy,
plany drukowane, albumy, plakaty, serwetki i chusteczki papierowe,
obrusy papierowe, ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały dla artystów,
do rysowania i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, pędzle, wałki malarskie, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], folia
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały filtracyjne z papieru, maty papierowe, osłony z papieru
na doniczki, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, dźwiękoszczelne
materiały, farby izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, gumowe ograniczniki do drzwi i do okien, kit, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych i do rur sztywnych, łączenia cylindrowe, materiały do uszczelniania okien i drzwi, materiały do pakowania
[amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne-półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur, niemetalowe osłony do rur, ognioodporne materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne,
taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, torby-koperty, woreczki z gumy do pakowania,
uszczelki do rur, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennic-
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twa, skóra i imitacje skóry, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, balustrady niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
bramki wejściowe kołowrotowe, niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, drzwi i okna niemetalowe, żaluzje, rolety, dzieła
sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, grobowce-pomniki niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, skrzynki na listy niemetalowe, słupy niemetalowe,
moskitiery niemetalowe, obudowy kominków, niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, palisady i ogrodzenia niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, podłogi niemetalowe, płyty pamiątkowe niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu
lub marmuru, profile niemetalowe dla budownictwa, ptaszarnie niemetalowe, rusztowania, szkło budowlane, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, trampoliny niemetalowe,
zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa,
muszle, sepiolit, żółty bursztyn, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, boje cumownicze, budy dla psów, chodziki dla dzieci, czopy niemetalowe, dekoracje wiszące, domki dla
ptaków, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, haczyki na ubrania, niemetalowe, haki do zasłon, karimaty, karnisze, kojce, kołki niemetalowe, korki, kosze niemetalowe, kółka do kluczy niemetalowe, kółka do zasłon niemetalowe, materace, beczki
niemetalowe, numery domów nieświecące, niemetalowe, ograniczniki do drzwi i do okien, niemetalowe ani niegumowe, osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, osprzęt niemetalowy do mebli, ozdoby
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, podpórki,
niemetalowe, do roślin lub drzew, poduszki, posłania dla zwierząt
domowych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelowej, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki lęgowe, skrzynki na listy, niemetalowe
i niemurowane, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla kotów,
szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, śruby niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, taśmy drewniane,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby
stolarskie i wikliniarskie, wywieszki z drewna lub tworzyw sztucznych,
zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem
pędzli malarskich, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne, naczynia do gotowania, smażenia i pieczenia, dozowniki
mydła, dozowniki papieru toaletowego, czajniki nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, korkociągi, filtry do kawy
nieelektryczne, przybory do makijażu, klamerki do wieszania ubrań
na sznurze, klatki i transportery dla zwierząt domowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze na śmieci, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, łapki na insekty, łyżki do butów, maty
na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], młynki do użytku domowego, ręczne, nici dentystyczne, osłony na doniczki nie z papieru, doniczki i skrzynki na kwiaty, elektryczne urządzenia do wabienia
i zabijania owadów, piknikowe koszyki z naczyniami, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, prawidła do butów, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przybory toaletowe, rękawice
do użytku domowego i do prac ogrodniczych, rozpylacze zapachowe, ruszty kuchenne, skarbonki, spryskiwacze, terraria domowe
[uprawa roślin], urządzenia do odwaniania do użytku osobistego,
wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, zraszacze, liny
i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetwo-
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rzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty
i brezenty, plandeki, siatki, żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, drabinki sznurowe, hamaki, przykrycia maskujące, runo, woreczki do prania wyrobów pończoszniczych,
tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony i kotary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi
z materiałów tekstylnych lub z tworzyw sztucznych, moskitiery,
pokrowce na meble, ręczniki i ściereczki tekstylne, śpiwory, odzież,
obuwie i 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 nietekstylne, darń sztuczna, tapeta, maty gimnastyczne,
gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny
i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, darń
naturalna, drewno nieobrobione, kora surowa, kwiaty suszone
do dekoracji, rośliny suszone do dekoracji, ściółka dla zwierząt,
36 pośrednictwo w umowach kredytowych i w udzielaniu pożyczek na zakupy ratalne, wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, wynajmowanie nieruchomości, zarządzanie gruntami, wynajmowanie gruntów i pośrednictwo w tym zakresie,
37 usługi remontowo -budowlane, montaż okien i drzwi, montaż
ogrodzeń, montaż paneli podłogowych i ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż mebli, montaż urządzeń grzewczych,
montaż wyposażenia kuchennego, montaż żaluzji i rolet, montaż
konstrukcji budynków, montaż izolacji w budynkach, montaż instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 39 transport, dostawa towarów, składowanie i pakowanie towarów.

(111) 302010
(220) 2017 03 09
(210) 468658
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) SCROOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SCROOT SYSTEM SKUTERÓW MIEJSKICH
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie wypożyczania samochodów, motocykli, skuterów i motorowerów, wynajmowanie miejsc parkingowych.
(111) 302011
(220) 2017 03 09
(210) 468660
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KRUSZYW, Kielce, PL.
(540) SOLIDNE KRUSZYWA
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.03.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, zjazdów i wystaw z zakresu produkcji kruszyw, publikacja artykułów, opinii i informacji dotyczące
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produkcji kruszyw, współpraca naukowa z uczelniami i instytutami
branżowymi w dziedzinie produkcji kruszyw, prezentowanie stanowiska producentów kruszyw przed administracją państwową i samorządową, 42 doradztwo z zakresu technologii produkcji kruszyw,
ocena ryzyka zawodowego, badania i analizy techniczne z dziedziny
produkcji kruszyw, opracowywanie opinii i ekspertyz dotyczących
produkcji kruszyw, prezentowanie stanowiska producentów kruszyw przed administracją państwową i samorządową.

(111) 302012
(220) 2017 03 09
(210) 468663
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) GOLIŃCZAK JACEK STANISŁAW, Nowa Wieś Lubińska, PL.
(540) GOLD LION
(540)

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, kremy, kosmetyki, 9 karty zawierające
procesory, karty magnetyczne, karty bankowe, papierowe karty
lojalnościowe, karty pamięciowe, karty telefoniczne, karty magnetyczne kodowane, 10 urządzenia i przyrządy do masażu, 14 biżuteria, kamienie szlachetne, perły naturalne i sztuczne, metale
szlachetne przetworzone i półprzetworzone, sztaby złota, srebra,
platyny, zegary i zegarki, monety i medale pamiątkowe i okolicznościowe, 20 tablice reklamowe, niemetalowe szyldy reklamowe,
stojaki reklamowe, 21 zastawy stołowe, naczynia szklane stołowe
i kuchenne, karafki, kieliszki, szklanki, 25 koszulki, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, woda, napoje owocowe, soki
owocowe i warzywne, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napoje witaminizowane, napoje mleczne, piwo i artykuły piwowarskie, piwo bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, wódki czyste,
wódki gatunkowe, koniak, armagnac, destylaty z wina, calvados,
whisky, gin, nalewki owocowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wina, wina musującej, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz
sprzedaż wysyłkowa biżuterii i wyrobów jubilerskich, prowadzenie sklepów jubilerskich, hurtowni jubilerskich i jubilerskich sklepów internetowych, organizacja wystaw wyrobów jubilerskich
w celach handlowych lub reklamowych, 37 naprawy biżuterii
i wyrobów jubilerskich, 42 projektowanie biżuterii i wyrobów jubilerskich, 43 hotele, hostele, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług przez hotele i motele, usługi restauracyjne świadczone przez hotele.
(111) 302013
(220) 2017 03 09
(210) 468668
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) SZLASA BARBARA BAMAR MARKETING -WYDAWNICTWO,
Warszawa, PL.
(540) NOWA KLINIKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.13.22
(510), (511) 16 czasopisma-periodyki, 35 reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach.
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(111) 302014
(220) 2017 03 09
(210) 468671
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) SZLASA BARBARA MAŁGORZATA BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO, Warszwa, PL.
(540) KLINIKA PEDIATRYCZNA
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.13.22
(510), (511) 16 czasopisma-periodyki, 35 reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line niepobieralnych.
(111) 302015
(220) 2017 03 09
(210) 468672
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPUR, Bydgoszcz, PL.
(540) SOPUR
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.05.09
(510), (511) 2 preparaty chemiczne do konserwacji, barwienia, ozdoby i ochrony drewna, materiałów drewnopochodnych, oklein naturalnych, ceramiki i szkła: bejce, lakiery, barwniki, pokosty, patyny,
produkty na bazie olejów i wosków, korektory, koncentraty i rozcieńczalniki do modyfikacji właściwości bejc i lakierów.
(111) 302016
(220) 2017 03 09
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) Kia Motors Corporation, Seoul, KR.
(540) KIA STINGER
(540)

(210) 468673

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody sportowe.
(111) 302017
(220) 2017 03 09
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) TALARCZYK EWA STUDIO, Szczecin, PL.
(540) esent.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14, 26.13.25

(210) 468674
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(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty
[olejki eteryczne], aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje
eteryczne, kamień ałun [środek ściągający], kora mydłoki (kwilai)
do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy do rozjaśniania skóry, środki
do usuwania lakieru, maski kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek
różany, olejki eteryczne, olejki toaletowe, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do przemywania
pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, soda
krystaliczna do czyszczenia, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, suche szampony, szampony, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda lawendowa,
woda perfumowana, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, mydło migdałowe, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do samoopalania
[kosmetyki], terpeny [olejki eteryczne], wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetyczny .

(111) 302018
(220) 2017 03 09
(210) 468676
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) MARYNOWSKA ANNA E-LADY, Zielona Góra, PL.
(540) E-LADY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży odzieży i bielizny osobistej, w tym
sprzedaż wysyłkowa, on-line.
(111) 302019
(220) 2017 03 09
(210) 468683
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k. Poznania, PL.
(540) ROZPIESZCZALNA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa nienaturalna, kawa aromatyzowana, czekoladowa kawa, kawa mielona,
kawa niepalona, kawa bezkofeinowa, mrożona kawa, torebki z kawą,
kapsułki z kawą, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione
kawą, kawa w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, napoje
na bazie kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, ziarna kawy.
(111) 302020

(220) 2017 03 10

(210) 468685

(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw, PL.
(540) Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością wapnia calpro
z magnezem Mg śliwka z owocami goji Źródło magnezu Magnez
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
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(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, szary, biały, fioletowy, zielony,
ciemnoniebieski, czerwony, żółty
(531) 02.03.08, 02.03.23, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.23, 06.03.11,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty naturalne, jogurty smakowe, jogurty pitne.
(111) 302021
(220) 2017 03 10
(210) 468686
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw, PL.
(540) Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością wapnia calpro
jogurt z wysoką zawartością wapnia z witaminą D morela,
rokitnik z witaminą D Źródło witaminy D Witamina D pomaga
w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu
(540)
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27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty naturalne, jogurty smakowe, jogurty pitne.
(111) 302023
(220) 2017 03 10
(210) 468708
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 10
(732) STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k. Poznania, PL.
(540) ROZPIESZCZALNA
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa nienaturalna, kawa aromatyzowana, czekoladowa kawa, kawa mielona,
kawa niepalona, kawa bezkofeinowa, mrożona kawa, torebki z kawą,
kapsułki z kawą, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione
kawą, kawa w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, napoje
na bazie kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, ziarna kawy.
(111) 302024
(220) 2017 03 13
(210) 468753
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) REDUKWAS
(510), (511) 1 węglan wapnia, środki chemiczne do fermentacji wina.
(111) 302025
(220) 2017 03 13
(210) 468760
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Inwestor mobile
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
(111) 302026
(220) 2017 03 13
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) WNUK ŁUKASZ, Grabów nad Wisłą, PL.
(540) S silvers music
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, zielony, pomarańczowy, żółty,
szary, biały, brązowy
(531) 02.03.08, 02.03.23, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.23, 06.03.11,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty naturalne, jogurty smakowe, jogurty pitne.
(111) 302022
(220) 2017 03 10
(210) 468687
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw, PL.
(540) Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością wapnia calpro
jogurt z wysoką zawartością wapnia z witaminami B6 B12 Źródło
witaminy B12, B6. Witaminy B12 i B6 pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego i odpornościowego granat
z witaminami B6 B12
(540)

(210) 468778

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.01.01, 26.04.02, 27.01.12
(510), (511) 41 pisanie piosenek, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi rozrywkowe, usługi artystów
estradowych, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań.
(111) 302027
(220) 2017 03 13
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) SZPAKIEWICZ MICHAŁ, Kraków, PL.
(540) Fundacja INSPIRATIO
(540)

(210) 468788

Kolor znaku: zielony, niebieski, różowy, fioletowy
(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czerwony, granatowy,
niebieski, szary, zielony
(531) 02.03.08, 02.03.23, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.23, 25.01.15,

(111) 302028
(151) 2017 07 26

(220) 2017 03 13
(441) 2017 04 10

(210) 468791
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(732) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łochowo, PL.
(540) poranasen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe,
leki ziołowe i lecznicze preparaty ziołowe, wywary ziołowe dla celów
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbaty
lecznicze, nalewki, wywary i wyciągi do celów leczniczych, balsamy
ziołowe do celów leczniczych, mieszanki ziół do kąpieli, do celów
leczniczych.
(111) 302029
(220) 2017 03 13
(210) 468811
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) R.O.B.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy, PL.
(540) R.O.B.E.
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 03.07.17, 20.07.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 szkliwo [farby, lakiery]-farba wewnętrzna akrylowa,
farba zewnętrzna akrylowa, podkłady-grunt uniwersalny, podkład
gruntujący uniwersalny, 19 tynk-tynk mozaikowy, strukturalny tynk
akrylowy .
(111) 302030
(220) 2017 03 13
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) PPHU LISAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko -Biała, PL.
(540) Michaśki STAROPOLSKIE
(540)

(210) 468814

Kolor znaku: brązowy, żółty, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.08, 08.01.19, 05.07.06, 25.01.19,
26.07.25
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, czekoladki.
(111) 302031
(220) 2017 02 23
(210) 468017
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TIME TREND
(510), (511) 9 kalkulatory, kasy rejestrujące, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne, monitory, drukarki,
skanery, klawiatury i myszy komputerowe, pióra elektroniczne, nośniki
informacji, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski optyczne, telefaksy,
magnetofony, dyktafony, aparaty fotograficzne i kamery filmowe, programy komputerowe na nośnikach elektronicznych, 14 metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby jubilerskie, biżuteria, przyrządy chronometryczne i zegarmistrzowskie, chronometry,
zegary, zegarki, budziki, mechanizmy do zegarów i zegarków, bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, paski do zegarków, szkiełka
do zegarków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, 16 przyrządy do pisania i kreślenia, drukarki przenośne i materiały
piśmienne, papier do pisania, segregatory biurowe, stemple, skoroszyty, serwetki papierowe, koperty, mapy, kalendarze, albumy, 18 skórza-
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ne teczki, aktówki, torby, torebki, walizki, paski, portfele, portmonetki,
smycze, 21 naczynia, zastawy stołowe, pojemniki i przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, 34 cygarnice, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa kalkulatorów, kas rejestrujących, komputerów i komputerowych urządzeń peryferyjnych, notesów elektronicznych, monitorów,
drukarek, skanerów, klawiatur i myszy komputerowych, piór elektronicznych, nośników informacji, dyskietek, dysków magnetycznych,
dysków optycznych, telefaksów, magnetofonów, dyktafonów, aparatów fotograficznych i kamer filmowych, programów komputerowych
na nośnikach elektronicznych metali szlachetnych i półproduktów
z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, wyrobów jubilerskich, biżuterii, naczyń, cygarnic, zastaw stołowych,
pojemników i przy borów do użytku w gospodarstwie domowym
z metali szlachetnych, przyrządów chronometrycznych i zegarmistrzowskich, chronometrów, zegarów, zegarków, budzików, mechanizmów do zegarów, przyrządów do pisania i kreślenia, drukarek przenośnych i materiałów piśmiennych, papieru do pisania, segregatorów
biurowych, stempli, skoroszytów, serwetek papierowych, kopert, map,
kalendarzy, albumów skórzanych teczek, aktówek, toreb, torebek, walizek, pasków, portfeli, portmonetek, smyczy.

(111) 302032
(220) 2017 03 13
(210) 468816
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) Maison Battat Inc., Montreal, CA.
(540) OUR GENERATION
(510), (511) 28 lalki, meble dla lalek i akcesoria dla lalek, mianowicie
pościel, artykuły gospodarstwa domowego, urządzenia, akcesoria domowe, zestawy naczyń, zestawy kuchenne, zestawy jedzenia
do zabawy, zestawy akcesoriów szkolnych, lampy, dywany, zasłony,
podłogi, wykładziny i komputery do domków dla lalek, ubranka dla
lalek oraz sprzęt sportowy i turystyczny dla lalek, mianowicie rowery,
namioty oraz zestawy akcesoriów kempingowych, zestawy rekreacyjne dla lalek, mianowicie kręgielnie, klasy szkolne do zabawy,
kuchnie do zabawy oraz lodziarnie do zabawy.
(111) 302033
(220) 2017 03 13
(210) 468818
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) MAXIMA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) MAXIMA PÓŁNOC
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych,
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych wszystkich
materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe.
(111) 302034
(220) 2017 03 14
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mAkcelerator
(540)

(210) 468830

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, ciemnoczerwony, niebieski,
zielony, biały, szary
(531) 25.05.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(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) 302035
(220) 2017 03 14
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mAccelerator

(210) 468833
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(540)

18.01.19, 17.05.19, 19.11.07, 19.13.21, 19.13.22, 27.05.01, 27.05.10,
05.03.11, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych.

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, ciemnoczerwony, niebieski,
zielony, biały, szary
(531) 25.05.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(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) 302040
(220) 2017 03 14
(210) 468855
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) ŻURAW MIECZYSŁAW, Tomaszów Bolesławiecki, PL.
(540) KLEKUSIOWO
(510), (511) 43 agroturystyka, 44 ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.

(111) 302036
(220) 2017 03 14
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank mAkcelerator
(540)

(111) 302041
(220) 2017 03 14
(210) 468859
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) INPRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łodygowice, PL.
(540) INPRAX
(510), (511) 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy systemów komputerowych, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 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, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(210) 468836

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, ciemnoczerwony, niebieski,
zielony, biały, szary
(531) 25.05.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(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) 302037
(220) 2017 03 14
(210) 468840
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) RUTKOWSKI WOJCIECH COLUMBUS, Rowy, PL.
(540) COLUMBUS
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty.
(111) 302038
(220) 2017 03 14
(210) 468841
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) RUTKOWSKI WOJCIECH COLUMBUS, Rowy, PL.
(540) COLUMBUS
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty.
(111) 302039
(220) 2017 03 14
(210) 468848
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 24
(732) PLISZKIEWICZ MONIKA PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa, PL.
(540) GINEKOLOGIA MURANO ginekologiamurano.pl
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 02.09.19, 02.09.25, 01.13.15, 02.01.15, 12.01.09, 16.03.15,

(111) 302042
(220) 2017 03 14
(210) 468862
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CHOCOSZOK
(510), (511) 30 płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki śniadaniowe.
(111) 302043
(220) 2017 03 14
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) ZWIERZYŃSKA MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) ESDA EAST SIDE DANCE ACADEMY
(540)

(210) 468866

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa,
obuwie sportowe, czapki, czapki z daszkiem, opaski, bandamki, skarpetki sportowe, odzież do tańca, obuwie do tańca, nakrycia głowy
do tańca, 41 usługi nauki i kształcenia w zakresie tańca, sportu, fitnessu, kultury fizycznej, choreografii, organizacja imprez i turniejów
tanecznych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, szkolenia i warsztaty w zakresie tańca, sportu, fitnessu, kultury
fizycznej, rekreacji, organizacja obozów, wyjazdów i imprez tanecznych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, prowadzenie szkół tanecznych, sportowych, nagrywanie filmów i teledysków o tematyce tanecznej, sportu, fitnessu, kultury fizycznej,
choreografii, wynajem obiektów i sal tanecznych, usługi produkcji
widowisk i przedstawień, usługi instruktorów tańca i fitnessu.
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(111) 302044
(220) 2017 03 14
(210) 468869
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, .
(540) ONYGEN
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje: spraye,
do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji stóp.
(111) 302045
(220) 2017 03 14
(210) 468872
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) IWANEK ANITA CENTRUM EKSPERTYZ GRAFOLOGICZNYCH,
Bierna, PL.
(540) CEG Centrum Ekspertyz Grafologicznych
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomanrańczowy
(531) 16.03.15, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 42 usługi w postaci badań i sporządzania opinii kryminalistycznych.
(111) 302046
(220) 2017 03 15
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock, PL.
(540) V Venecja
(540)

Nr 2/2018

(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho -dachówki.

(111) 302049
(220) 2017 03 15
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock, PL.
(540) S Bella Sara
(540)

(210) 468907

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho -dachówki.
(111) 302050
(220) 2017 03 15
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock, PL.
(540) M Murano
(540)

(210) 468908

(210) 468903

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho -dachówki.

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 04.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho -dachówki.
(111) 302047
(220) 2017 03 15
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock, PL.
(540) R Rialto
(540)

(210) 468905

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stalowe pokrycia dachowe, blacho -dachówki.
(111) 302048
(220) 2017 03 15
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock, PL.
(540) F Ferrara ELITE
(540)

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

(210) 468906

(111) 302051
(220) 2017 03 16
(210) 468918
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) GAŁKA PIOTR CAMERA OBSCURA, Wrocław, PL.
(540) RETRO GAMES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 41 organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych.
(111) 302052
(220) 2017 03 16
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) MOJE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) MOJA TV
(540)

(210) 468933

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 38 transmisja programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, agencje informacyjne, 41 produkcja programów radiowych telewizyjnych, usługi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, telewizyjne usługi rozrywkowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

Nr 2/2018
(111) 302053
(220) 2017 03 16
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) 100% EKO
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 468936

Kolor znaku: ciemnobeżowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.11.06, 03.11.01
(510), (511) 1 gleba do upraw, obornik, nawozy, torf, preparaty poprawiające kondycję gleby, wapno bielące, 31 zboże w ziarnach nieprzetworzone, nasiona, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, kora surowa, darń naturalna, 44 pielęgnacja trawników.
(111) 302054
(220) 2017 03 16
(210) 468949
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SMAKOTEK
(510), (511) 29 napoje mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje
na bazie mleka, mleko, kefir, jogurty, produkty mleczne, sery, desery
mleczne, przetwory owocowe, mieszanki warzywne, dżemy, marmolady, powidła, konfitury, masło, masło kakaowe, masło kokosowe,
30 czekolada, wyroby z czekolady, cukierki, galaretki w czekoladzie,
cukierki typu krówka, kremy czekoladowe do smarowania, batony
w czekoladzie, batony z nadzieniem w czekoladzie, ciastka, herbatniki, wyroby cukiernicze, chrupki na bazie produktów zbożowych,
płatki zbożowe, przekąski z produktów zbożowych, przekąski słone lub słodkie na bazie mąki, kukurydza prażona (popcorn), wyroby piekarnicze i cukiernicze, 32 soki owocowe, soki warzywne, soki
owocowo -warzywne, napoje owocowe, napoje warzywne, napoje
owocowo -warzywne, woda gazowana, woda niegazowana, napoje
bezalkoholowe, syropy do napojów.
(111) 302055
(220) 2017 03 16
(210) 468956
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) FEDE-CHREŚCIONKO ANITA FHU PATI, Rypin, PL.
(540) Pati
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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.
(111) 302056
(220) 2017 03 16
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) BRZOZOWSKI STANISŁAW, Krzywcza, PL.
(540) MIRORE
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.03.04
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(510), (511) 19 szklane materiały budowlane, panele szklane,
w szczególności do okien i drzwi, szklane drzwi do budynków, elementy szklane do okien, balustrady niemetalowe, mianowicie balustrady szklane, zabudowania balkonowe niemetalowe, mianowicie
zabudowania szklane, szkło hartowane do użytku w budownictwie,
szkło laminowane do użytku w budownictwie, 20 lustra (srebrzone szkło), w szczególności lustra ścienne, lustra łazienkowe, lustra
przedpokojowe, lustra z elektrycznym oświetleniem, w szczególności lustra ledowe, niemetalowe półki ścienne [meble], w szczególności półki szklane, gabloty szklane, meble ze szkła, 40 obróbka szkła
i luster, w szczególności fazowanie, szlifowanie, piaskowanie, polerowanie, cięcie szkła, laminowanie szkła, wygładzanie powierzchni
szkła, usługi malowania szkła, wiercenie w szkle.

(111) 302057
(220) 2017 03 17
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) KUŹMA NATALIA, Wrocław, PL.
(540) CLOVER
(540)

(210) 469009

(531) 05.03.06, 03.03.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, odzież treningowa, kurtki
[odzież], odzież codzienna, odzież sportowa, szaliki [odzież], odzież,
wodoodporna, odzież dziewczęca, swetry [odzież], paski [odzież],
odzież damska, odzież rekreacyjna, odzież dla chłopców, odzież
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież
wierzchnia dla chłopców, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie],
35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 40 usługi krawieckie [produkcja na zamówienie], przeróbki odzieży [produkcja
na zamówienie], szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), przeróbki odzieży, przeróbki ubrań, przygotowywanie i obróbka tkanin, usługi krawieckie, usługi szycia.
(111) 302058
(220) 2017 03 17
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) KUŹMA GRZEGORZ, Wrocław, PL.
(540) Chleboteka
(540)

(210) 469011

(210) 468958
(531) 05.07.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciasto
francuskie, ciasto kruche, wyroby cukiernicze, ciasto na bazie jaj,
ciasto na brownie, ciasto na pizzę, ciasto śliwkowe, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], czekoladki, czekoladowa kawa, wyroby piekarnicze,
espresso, gofry, gofry czekoladowe, gotowe potrawy na bazie
makaronu, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, gotowe potrawy na bazie ryżu,
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gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, wyroby piekarnicze
zawierające kremy, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy,
grube paluszki chlebowe, herbata, herbata czarna, herbata czarna
[herbata angielska], herbata do zaparzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, kakaowe napoje, wyroby z kakao, kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki z filetem z ryby,
kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki z rybą, kanapki
zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, kawa, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, kawa mielona, miękkie bułeczki, miękkie precle,
nadziewany chleb, napoje czekoladowe, napoje kawowe, napoje
kawowe z mlekiem, paszteciki, paszteciki z wieprzowiny, pasztet
w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], pieczywa chrupkie, pieczywo owocowe, pierniczki, piernik, pierożki ravioli, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie zbóż, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie z chleba,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski słone na bazie
mąki, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski
w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki
kukurydzianej, przekąski wytwarzane z mesli, przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, rogaliki, sandwicze, sernik, serniki, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie babeczki panettone, słodkie bułeczki, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie bułki, słodycze bez cukru, tarty, tiramisu,
tosty francuskie, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z owocami, zbożowe artykuły śniadaniowe, artykuły
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik],
artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, babeczki (ciasto) płaskie,
babki panettone, bagietki, bagietki z nadzieniem, bajgle, batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki energetyczne na bazie zbóż,
batoniki mesli, batoniki na bazie pszenicy, batoniki zawierające
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż,
batony zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, bezy, biszkopty, brioszki (drożdżowe bułeczki), brownie [ciastka czekoladowe],
bułeczki chrupkie, bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki
z kremem, bułeczki z owocami, bułeczki z rodzynkami z mleczną
czekoladą, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułki, bułki
chrupiące, bułki nadziewane, bułki z bekonem, bułki z bekonem,
bułki z nadzieniem, cannelloni, cappuccino, chałwa, chleb, chleb
bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, chleb i bułki, chleb na parze, chleb na wpół upieczony, chleb
o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb pitta, chleb razowy, chleb
słodowy, chleb słodowy z owocami, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb
z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami soi, chleb
ze słodką czerwoną fasolą, chleb żytni, chrupiące ciastka z kremem (profiterole), chrupiące pieczywo, ciasta, ciasta czekoladowe,
ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem
z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta [słodkie
lub słone], ciasta w polewie czekoladowej, ciasta z bakaliami, ciasta
z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream
pie], ciasta z melasą, ciasta zawierające mięso, ciasteczka, ciasteczka cebulowe, ciasteczka maślane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka
solone, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka
migdałowe, ciastka owsiane, ciastka owsiane spożywcze, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawą.

(111) 302059
(220) 2017 03 17
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole, PL.
(540) FF Fiberglass Fabrics

(210) 469017

Nr 2/2018

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 19 zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla budownictwa.
(111) 302060
(220) 2017 03 17
(210) 469018
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dyzin, PL.
(540) CHARM MEDI
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 05.05.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 302061
(220) 2017 03 17
(210) 469020
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) JANKOWSKA KATARZYNA MAG, Warszawa, PL.
(540) mag poleca PRODUKT PRZYJAZNY ALERGIKOM
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czarny, biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.15.23, 29.01.14, 27.05.01,
26.01.05
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu, paznokci,
środki nawilżające, żele nawilżające, kremy tonizujące, kremy do twarzy, balsamy do opalania, kosmetyki w postaci płynów, olejki do ciała,
kremy do ciała, żele po opalaniu, kremy blokujące promieniowanie
słoneczne, olejki do opalania, kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła
i żele, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło do kąpieli,
mydło do skóry, mydło niewymagające użycia wody, kremowe mydło
do ciała, mydło migdałowe, mydło perfumowane, mydło aloesowe,
środki zmiękczające skórę [emolienty], maści [nielecznicze], maści
do celów kosmetycznych, preparaty do prania, płyny do prania, proszek do prania, mydło do prania, środki do namaczania prania, środki
zmiękczające do prania, środki zmiękczające do prania, skrobie naturalne do prania, środki do prania tkanin, kora mydłoki (kwilai) do prania, środki do płukania do prania, olejki eteryczne jako zapachy
do prania, dodatki do prania do zmiękczania wody, środki do higieny
jamy ustnej, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, 21 blachy do pieczenia ciastek, blachy do pieczenia (nieelektryczny sprzęt
kuchenny), czajniki nieelektryczne, deski do krojenia [kuchnia], deski
do krojenia do kuchni, deski do krojenia do użytku kuchennego, foremki, foremki aluminiowe do żywności, foremki do babeczek typu
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cupcake, foremki do ciastek z materiałów niemetalowych, foremki
do pieczenia muffinów, foremki kuchenne, formy do ciast, formy
do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], garnki, garnki
ceramiczne, garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], garnki
do gotowania ryżu [nieelektryczne], garnki do serwowania potraw,
garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], garnki i rondle przenośne
przydatne na kempingu, garnki kuchenne [komplety], grille kempingowe, łopatki do użytku kuchennego, łopatki [sprzęt kuchenny],
miksery do żywności [nieelektryczne], miksery domowe nieelektryczne, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery],
artykuły gospodarstwa domowego, naczynia, naczynia ceramiczne,
naczynia do gotowania, naczynia do gotowania na wolnym ogniu,
naczynia do opiekania, naczynia do pieczenia, naczynia do pieczenia
[brytfanny], naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, naczynia
do pieczenia wykonane ze szkła, naczynia do serwowania potraw,
naczynia do zapiekania, naczynia na napoje, naczynia na piknik, naczynia żaroodporne [do piekarnika], naczynia żaroodporne do zapiekanek, naczynia żaroodporne możliwe do serwowania z piekarnika
na stół, nebulizatory do celów domowych, nieelektryczne blachy
do pieczenia na wolnym ogniu, nieelektryczne garnki do duszenia
potraw, nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], odkurzacze
nieelektryczne, patelnie, patelnie do smażenia naleśników, patelnie
nieelektryczne, patelnie typu wok, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, rondle, przybory kuchenne nieelektryczne,
artykuły gospodarstwa domowego, 29 mięso i wędliny, ryby, substytuty nabiału, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona strączkowe), owoce morza i mięczaki,
produkty spożywcze i przetwory z mięsa, ryb i drobiu, mrożone,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe, jogurty, przekąski na bazie
owoców, przetwory warzywne, 30 przekąski na bazie ziaren, zbóż,
mąki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, syropy i melasa, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(111) 302062
(220) 2017 03 17
(210) 469021
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) ESSA JERZY DŁUGOSZ KRZYSZTOF CISEK SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów, PL.
(540) DIGITAL DESIGNS
(510), (511) 9 stacjonarne, przenośne oraz samochodowe urządzenia służące do odbioru, przesyłania, zapisu i odtwarzania dźwięku
i obrazu, sprzęt audio dla pojazdów, samochodowy sprzęt nagłaśniający (sprzęt car audio), a mianowicie, głośniki do samochodowych
systemów audio, wzmacniacze audio, zwrotnice i obudowy głośnikowe, korektory sygnału audio, głośniki basowe, samochodowy
sprzęt multimedialny (sprzęt car audio -video) oraz części i akcesoria
sprzętu audio video umieszczane w pojazdach, jak również: akumulatory elektryczne do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alarmy
dźwiękowe, anteny, bezpieczniki topikowe, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki, drut miedziany izolowany, druty
[przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne, urządzenia
do transmisji dźwięku, ekrany projekcyjne, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, kable
elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody],
kable rozruchowe do silników, kondensatory elektryczne, materiały
na przewody instalacji elektrycznych, membrany [akustyka], monitory ekranowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki [audio-i wideo], odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych,
osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, osobiste urządzenia stereofoniczne, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo -odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewody
akustyczne, przewody elektryczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, radio
pagery, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi w kilometrach dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi w milach
dla pojazdów, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia rąk, sprzęt
radiotelefoniczny, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, syreny,
szafki na głośniki, światła błyskowe [sygnały świetlne], telefony prze-
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nośne, tuby do głośników, uchwyty do telefonów komórkowych,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia
do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu,
urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wyłączniki samoczynne,
wyłączniki zdalnie sterowane, wzmacniacze, zaciski przewodów
[elektryczność], zestawy głośnomówiące do telefonów, złącza [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych.

(111) 302063
(220) 2017 03 17
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) IPF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) ipf group
(540)

(210) 469022

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia,
agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza pracy w celu określenia
umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich],
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo
w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem.
(111) 302064
(220) 2017 03 17
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 08
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KRAINA WĘDLIN GWARANCJA SMAKU
(540)

(210) 469037

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13, 24.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 302065
(220) 2017 03 17
(210) 469038
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) VIGALEX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 302066
(220) 2017 03 17
(210) 469047
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 24
(732) AMBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Bruschetta Mia!
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(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czerwony, czarny, biały,
szary, różowy, brązowy, niebieski
(531) 02.03.01, 02.03.04, 02.03.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 302067
(220) 2017 03 17
(210) 469052
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) LOKO LUZ
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, 30 pastylki, cukierki, lizaki, wyroby cukiernicze.
(111) 302068
(220) 2017 03 18
(210) 469056
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) AMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) AMED GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCYNY I REHABILITACJI
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 02.01.23, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.04, 02.03.23, 02.09.14
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia
zdrowotnego i profilaktyki zdrowotnej, gimnastyka jako instruktaż,
informacja edukacyjna w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
informacja o rekreacji, instruktaże, kształcenie praktyczne jako pokazy, kultura fizyczna, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
szkoleniowe związane z medycyną, organizacja grup roboczych
i grup badawczych w dziedzinie medycyny, organizacja wystaw
związanych z edukacją, kulturą, medycyną, rekreacją, sportem
i zdrowiem, organizowanie i prowadzenie seminariów w tym związanych z medycyną, organizowanie i prowadzenie sympozjów
w tym związanych z medycyną, organizowanie i prowadzenie
warsztatów jako szkoleń w tym związanych z medycyną, organizowanie obozów sportowych, organizowanie obsługa i prowadzenie
konferencji w tym związanych z medycyną, organizowanie obsługa
i prowadzenie kongresów w tym związanych z medycyną, organizowanie obsługa i prowadzenie zjazdów w tym związanych z medycyną, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
projekcja filmów do celów medycznych, prowadzenie zajęć fitness,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia jako ćwiczenia fizyczne, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi edukacyjne
dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi
klubowe jako rozrywka lub nauczanie, usługi klubów zdrowia jako
ćwiczenia, usługi klubów zdrowia jako fitness, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej jako fitness klub, usługi klubów
zdrowia i sal gimnastycznych, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wydawanie
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publikacji medycznych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, 42 badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania naukowe do celów medycznych, badania
podstawowe i kliniczne w dziedzinie nauki i medycyny oddechowej,
badania w zakresie medycyny, laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe, 44 ambulatoryjna opieka medyczna, aromaterapia,
badania medyczne osób, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobowości jako usługi w zakresie zdrowia psychicznego, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, informacja medyczna,
konsultacje medyczne, masaż, ochrona zdrowia, opieka medyczna,
opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna oferowana za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, opieka
zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka
zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka
zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana
z naturopatią, opieka zdrowotna związana z osteopatią, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, placówki opieki
pielęgniarskiej, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne,
porady w zakresie farmakologii, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów
medycznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, stomatologia, szpitale, terapia ciepłem medyczna,
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, usługi charytatywne mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie ochrony zdrowia, usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
usługi medyczne doradztwa dietetycznego, usługi medyczne farm
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi klinik zdrowia, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi leczenia medycznego świadczone
przez domy opieki, usługi medyczne, usługi medyczne do celów
diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, usługi obrazowania medycznego, usługi sanatoriów,
usługi sauny, usługi solariów, usługi spa medycznych, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi udostępniania placówek medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie
badań medycznych mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi
w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie oceny osobowości jako usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej w domach, usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online z wyjątkiem stomatologii, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie
wyszukiwania informacji medycznych, usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, wydawanie raportów medycznych, wypożyczanie instrumentów maszyn sprzętu i urządzeń medycznych, zapewnianie
zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.

(111) 302069
(220) 2017 03 20
(210) 469088
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) IPF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) IPF GROUP
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia,
agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza pracy w celu określenia
umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich],
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo
w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem.
(111) 302070
(220) 2017 03 20
(210) 469089
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) PRACODAWCA przyjazny rodzinie
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(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i zarządzanie programami socjalnymi
dla rodzin, 39 organizowanie wczasów, organizowanie wakacji z wyjątkiem zakwaterowania, organizowanie transportu, organizowanie
wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie podróży, organizowanie i rezerwowanie
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, usługi transportowe,
41 organizowanie wykładów, organizowanie przedstawień, organizowanie koncertów, organizowanie uroczystości, organizowanie
zawodów, organizowanie rozrywki, organizowanie kwizów, organizowanie balów, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie konkursów i zawodów sportowych, organizowanie widowisk i wydarzeń muzycznych, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie pokazów i widowisk
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, 43 usługi w zakresie żłobków, udostępnianie pokoju dla matek karmiących, organizowanie zakwaterowania
wakacyjnego.
(111) 302071
(220) 2017 03 20
(210) 469090
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) AGENCJA RYNKU ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) STREFA TRADEARE
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo biznesowe], 38 agencje
informacyjne, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 oprogramowanie
jako usługa [SaaS], przechowywanie danych elektronicznych.
(111) 302072
(220) 2017 03 20
(210) 469091
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) KOŁOMYJSKA INGA KIKO BUSINESS SOLUTIONS,
Warszawa, PL.
(540) COMDENT
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ekspertyzy i badania w zakresie
biznesu, zarządzania, personelu, 41 edukacja, nauczanie i kształcenie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów,
konferencji, kongresów, publikowanie książek, czasopism, materiałów i filmów edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych
materiałów, książek, czasopism, 42 projektowanie, rozwój i wdrażanie programów oraz systemów komputerowych.
(111) 302073
(220) 2017 03 20
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) PV PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PV PROJEKT
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(210) 469095

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, działalność marketingowa, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie mieszkaniami, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub
wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, nabywanie nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości,
oszacowania majątku nieruchomego, organizowanie umów najmu
i dzierżawy nieruchomości, 37 budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa części budynków, budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, doradztwo
inżynieryjne (budownictwo), informacja budowlana, konserwacja
i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych
i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach,
malowanie powierzchni budynków, montaż konstrukcji budynków,
nadzór budowlany, naprawa budynków, przygotowywanie terenu
pod budowę, odnawianie i renowacja budynków, prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, remont nieruchomości, rozbiórka
budynków, rozbiórka konstrukcji, stawianie fundamentów, stawianie
domów z prefabrykatów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających,
stawianie szyldów, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi w zakresie wypożyczania narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi zarządzania budową,
wzmacnianie gruntu, wyrównywanie terenu budowy, wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, zagospodarowywanie gruntu pod
zabudowę, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym
zakresie, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
zarządzanie projektem budowy, 42 kontrola kosztów budowy, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, sporządzanie
raportów dotyczących planowania nieruchomości, usługi projektowe związane z nieruchomościami, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, opracowywanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.
(111) 302074
(220) 2017 03 20
(210) 469097
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) PV PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PV PROJEKT
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie mieszkaniami,
36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub
wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, nabywanie nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze
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dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości,
oszacowania majątku nieruchomego, organizowanie umów najmu
i dzierżawy nieruchomości, 37 budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa części budynków, budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, doradztwo
inżynieryjne (budownictwo), informacja budowlana, konserwacja
i naprawa budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych
i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach,
malowanie powierzchni budynków, montaż konstrukcji budynków,
nadzór budowlany, naprawa budynków, przygotowywanie terenu
pod budowę, odnawianie i renowacja budynków, prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, remont nieruchomości, rozbiórka
budynków, rozbiórka konstrukcji, stawianie fundamentów, stawianie
domów z prefabrykatów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających,
stawianie szyldów, udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi w zakresie wypożyczania narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi zarządzania budową,
wzmacnianie gruntu, wyrównywanie terenu budowy, wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, zagospodarowywanie gruntu pod
zabudowę, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym
zakresie, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
zarządzanie projektem budowy, 42 kontrola kosztów budowy, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, sporządzanie
raportów dotyczących planowania nieruchomości, usługi projektowe związane z nieruchomościami, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, opracowywanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.

(111) 302075
(220) 2017 03 20
(210) 469109
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY
PRZEMYSŁOWEJ CHEMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) ODLEWNIA CHEMAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.01.08, 25.01.25, 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy surowe i półprzetworzone, metale sproszkowane, metalowe: kolanka, kształtki rurowe
rozgałęziające, pojemniki, zawory, złączki rur, pojemniki metalowe:
do przechowywania kwasów, na paliwo płynne, do gazu sprężonego, przewody rurowe centralnego ogrzewania, przewody rurowe
instalacji: gazowej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, ściekowej, silosy
metalowe, słupy metalowe: linii elektrycznych, telegraficzne, staliwo,
stopy stali, stal surowa i półprzetworzona, uliczne metalowe kanały
ściekowe, zbiorniki metalowe, żelazostopy, żeliwo surowe i półprzetworzone, 7 części maszyn: przekładnie, pompy, regulatory ciśnienia
i prędkości obrotowej, rury do kotłów, wymienniki ciepła, tłoki, zawory, 19 odlewnicze formy niemetalowe, 36 organizowanie wynajmu
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 40 obróbka plastyczna metali, odlewanie metali, odlewanie stali, odlewanie żeliwa,
obróbka cieplno -chemiczna metali, obróbka mechaniczna metali,
oczyszczanie powietrza, metalurgia proszków, nakładanie powłok
na metale, uzdatnianie wody, 42 badania: techniczne, naukowe, prace badawczo -rozwojowe.
(111) 302076
(220) 2017 03 20
(210) 469111
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów, PL.
(540) LAZARO DESIGN

Nr 2/2018

(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 20 fotele, krzesła, meble biurowe, meble szkolne, taborety, siedzenia, meble, sofy, kanapy, ławy, fotele biurowe.
(111) 302077
(220) 2017 03 20
(210) 469112
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) SoilON
(510), (511) 1 chemiczne produkty pomocnicze do stosowania w rolnictwie.
(111) 302078
(220) 2017 03 20
(210) 469114
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) KRAJEWSKI MACIEJ FIRMA OPTYCZNA OPTIMA, Poznań, PL.
(540) Fabryka Optyka
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 16.03.13
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki, etui i łańcuszki do okularów, soczewki korekcyjne, soczewki kontaktowe i pojemniki na nie, szkła, soczewki optyczne oraz urządzenia i przyrządy
optyczne, okulary ochronne, okulary sportowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa świadczona on-line
okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek, etui i łańcuszków
do okularów, soczewek korekcyjnych, kontaktowych pojemników,
soczewek optycznych oraz urządzeń i przyrządów optycznych, prezentowanie produktów optycznych w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, 44 usługi optyczne, usługi badania wzroku.
(111) 302079
(220) 2017 03 20
(210) 469121
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) ANTIAGING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INSTYTUT TERAPII PEPTYDOWYCH
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoróżowy, jasnoróżowy,
fioletowy, granatowy
(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 salony piękności, usługi klinik medycznych, usługi
medyczne.
(111) 302080
(220) 2017 03 20
(210) 469122
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) ANTIAGING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INSTYTUT TERAPII PEPTYDOWYCH
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(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie
technologicznych rozwiązań finansowych i bankowych.

(540)

(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.06, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 44 salony piękności, usługi klinik medycznych, usługi
medyczne.
(111) 302081
(220) 2017 03 20
(210) 469123
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) POLAND FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno, PL.
(540) Milamil Premium quality
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, mleko w proszku jako
żywność dla niemowląt.
(111) 302082
(220) 2017 03 20
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) WOKULSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Kalwaria, PL.
(540) WOKULSKI SALONY OPTYCZNE
(540)
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(210) 469124

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 etui na okulary, okulary, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne,
zestawy soczewek [wzierniki, okulary], okulary inteligentne.
(111) 302083
(220) 2017 03 20
(210) 469125
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) INHIPEP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i witaminowe oraz suplementy diety dla ludzi, z wyłączeniem heparynowych preparatów
stosowanych dla zapobiegania krzepnięcia krwi.
(111) 302084
(220) 2017 03 20
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) SILGRA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 469126

(111) 302085
(220) 2017 03 20
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank mAccelerator
(540)

(210) 469127

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, ciemnoczerwony, niebieski,
zielony, biały, szary
(531) 25.05.05, 25.05.25, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15

(111) 302086
(220) 2017 03 20
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) VALINGER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 469128

(111) 302087
(220) 2017 03 20
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) JUMPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) SALTOS
(540)

(210) 469134

(531) 26.05.01, 26.05.14, 27.05.01, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji i sportu, usługi parków rekreacyjnych i sportowych, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowanie i przeprowadzenie imprez w celach rozrywkowych, usługi edukacyjne
w zakresie sprawności fizycznej, edukacja sportowa.
(111) 302088
(220) 2017 03 21
(210) 469172
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) AROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzesko, PL.
(540) AROMAL FOOD ADDS
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty jako preparatydo
żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi nadziewane kluski gotowane na parze, batony zbożowe, bibimbap jako ryż
z warzywami i wołowiną, preparaty usztywniające do bitej śmietany,
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa,
cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry
jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony jako przyprawa, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de
leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie danie z ryżu, glazury do szynki, glukoza
do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe
potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia,
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa],
jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi
(pierogi nadziewane), jogurt mrożony jako ody spożywcze, kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytuty herbaty, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód
w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki
[wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka,
mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne
sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
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miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet
piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki
ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pasztet w cieście (pate en croute), pesto [sos], piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie
mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest
ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego,
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie
na bazie makaronu), mączka z roślin, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane
do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych,
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona
[wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody],
sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności,
sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy
[słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi
z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, 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,
zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sokpomidorowy [napój], preparaty
do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy
do napojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda
litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol
ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka
[likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy),
brandy, curacao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik
[wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy,
miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
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(111) 302089
(220) 2017 03 21
(210) 469177
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) AWA
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki absorpcyjne, sorbenty mineralne, środki chemiczne w postaci sorbentów, materiały syntetyczne do absorpcji
oleju, 17 zapory przeciwolejowe z tworzyw sztucznych oraz ich akcesoria, części lub komponenty, ujęte w tej klasie, bariery pływające
zatrzymujące zanieczyszczenia oraz ich akcesoria, części lub komponenty, ujęte w tej klasie.
(111) 302090
(220) 2017 03 21
(210) 469184
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) TACTICLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TacticLog
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.01, 24.15.01, 26.11.12
(510), (511) 39 spedycja, transport, magazynowanie.
(111) 302091
(220) 2017 03 21
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) JURASZEK PAWEŁ, Żywiec, PL.
(540) Archivdel Centrum Utylizacji Dokumentów
(540)

(210) 469185

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony
(531) 20.05.24, 27.05.01, 29.01.13, 20.01.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji franczyzy, 40 niszczenie dokumentów, spalanie dokumentów.
(111) 302092
(220) 2017 03 21
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) GODAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pierwszy do zabawy
(540)

(210) 469190

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 balony szklane jako pojemniki, kubki z papieru lub
tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, słomki do picia, 25 czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, kapelusze papierowe jako odzież, nakrycia głowy, odzież, odzież
papierowa, opaski na głowę, pelerynki, 28 balony, konfetti, maski zabawkowe.
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(111) 302093
(220) 2017 03 21
(210) 469197
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) SOLAR-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SE Solar-Energy
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.02, 26.05.04
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
komórki fotowoltaiczne, kolektory elektryczne, baterie elektryczne, baterie słoneczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kondensatory,
przetworniki elektryczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność],
urządzenia monitorujące, elektryczne, 35 audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradco w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw.
(111) 302094
(220) 2017 03 21
(210) 469205
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) PRODUCTOS QUÍMICOS DE CHIHUAHUA SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Chihuahua, MX.
(540) Nutrisorb
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa, leśnictwa, nawozy.
(111) 302095
(220) 2017 03 22
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) FUNDACJA DOM ZOŚKI, Piaseczno, PL.
(540) Z DOM ZOŚKI
(540)
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majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
wyceny nieruchomości, organizacja zbiórek, usługi powiernicze, wycena dzieł sztuki, wycena antyków, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 prowadzenie
usług w zakresie: edukacja, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji
lub kształcenia, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usług związanych z organizacją imprez tanecznych dla rozpowszechniania muzyki w klimacie muzyki klubowej, hitów listy światowych i krajowych przebojów, polskich hitów, kultowych przebojów,
organizowania i prowadzenia koncertów, nauczania tańców, realizacja
spektakli muzyczno-rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywki radiowej, telewizyjnych programów
rozrywkowych, montażu programów radiowych lub telewizyjnych,
produkcja przedstawień teatralnych, realizacja spektakli, wystawianie spektakli na żywo, produkcji tematycznych lub specjalistycznych
słuchowisk lub widowisk, usługi studia nagrań, fotoreportaży, obsługa
konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, pisania scenariuszy, mikro-wydawnictw, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych, informacja o wypoczynku.

(111) 302096
(220) 2017 03 22
(210) 469260
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BOBAS
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki, kremy i lotiony do skóry, kosmetyki
do opalania, mydła do użytku osobistego, mydła w żelu, mydła w płynie do rąk, twarzy i ciała, żele do kąpieli, żele nielecznicze do oczyszczania skóry, kremy do mycia, lotiony do kąpieli nielecznicze, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki w formie pudru, oliwki do kąpieli, oliwki dla
niemowląt, proszki do prania, środki zmiękczające do prania, środki
ochronne do prania, płyny do prania, mydła do prania, mydła piorące
w proszku.
(111) 302097
(220) 2017 03 22
(210) 469265
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko -Biała, PL.
(540) viaon
(540)

(210) 469255

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery i oprogramowanie, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.

(531) 07.01.19, 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji reklamowych,
badań opinii publicznej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, fotokopiowanie,
agencje informacji handlowej, impresariat w działalności artystycznej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, marketing, pokazy towarów, powielanie dokumentów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
agencje public relations, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklamy prasowe, radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 prowadzenie usług w zakresie: wycena

(111) 302098
(220) 2017 03 23
(210) 469344
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) BIAŁUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białuty, PL.
(540) BIAŁUTY
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 25.03.01, 25.03.05, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 warzywa i owoce suszone, konserwowane, mrożone i gotowane, pulpa owocowa, koncentraty owocowe, przeciery
warzywne, 30 majonezy, musztarda, keczup, sosy (przyprawy), sosy
warzywne, sosy sałatkowe, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 31 warzywa i owoce świeże, ziemniaki, cebula, produkty rolne
i ogrodnicze nie zawarte w innych klasach, zboża, rzepak.

(111) 302099
(220) 2017 03 23
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540)
(540)

(210) 469350

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, jasnoczerwony
(531) 03.01.04, 03.01.24, 29.01.15, 03.01.25
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, jaja,
przetwory z mięsa i drobiu.
(111) 302100
(220) 2017 03 23
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540)
(540)

(210) 469352

Kolor znaku: czarny, biały, jasnożółty, niebieski,
jasnopomarańczowy, ciemnoczerwony, jasnoczerwony
(531) 03.05.09, 03.05.24, 03.05.25, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, jaja,
przetwory z mięsa i drobiu.
(111) 302101
(220) 2013 05 20
(210) 414467
(151) 2015 12 15
(441) 2013 09 02
(732) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) SINUSEPT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty podnoszące
odporność organizmu, preparaty witaminowe, odżywki i preparaty wzmacniające do celów leczniczych, suplementy diety do celów
leczniczych, dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, wyroby cukiernicze
do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, napoje lecznicze, lecznicze napary, nalewki i wywary,
oleje lecznicze, herbata lecznicza, zioła lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, syropy do użytku
farmaceutycznego, soki owocowe do użytku farmaceutycznego,
guma do żucia do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności
do celów medycznych, 29 dietetyczne produkty żywnościowe do celów żywienia niezawarte w innych klasach, suplementy diety inne
niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach, suplementy
żywności inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach,
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środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych
niezawarte w innych klasach, preparaty roślinne do niemedycznych
celów dietetycznych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie
przetworzonych warzyw i owoców, dodatki do żywności pochodzenia roślinnego nie do celów medycznych, zupy dietetyczne do celów
żywienia, artykuły spożywcze uzupełniające, koncentraty i odżywki
dla celów żywienia niezawarte w innych klasach z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, aminokwasów i kwasów tłuszczowych, 30 dietetyczne produkty żywnościowe
do celów żywienia niezawarte w innych klasach, suplementy diety
inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych
klasach, środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych niezawarte
w innych klasach, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach, dietetyczne napary i napoje
do celów żywienia niezawarte w innych klasach, dietetyczne napoje z mlekiem do celów żywienia, produkty probiotyczne, herbaty
ziołowe nie do celów medycznych, słodycze dietetyczne do celów
żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie zbóż do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia, koncentraty i odżywki węglowodanowe,
artykuły spożywcze uzupełniające, koncentraty i odżywki dla celów
żywienia niezawarte w innych klasach z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, aminokwasów i kwasów
tłuszczowych, 32 napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i minerałami, napoje bezalkoholowe z ekstraktami owocowymi,
napoje z soków owocowych i ziół, nektary owocowe, soki i syropy
z owoców i ziół, syropy do napojów, napoje proteinowe, węglowodanowe, energetyczne i izotoniczne.

(111) 302102
(220) 2013 05 20
(210) 414469
(151) 2015 12 15
(441) 2013 09 02
(732) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) TONISEPT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty podnoszące
odporność organizmu, preparaty witaminowe, odżywki i preparaty
wzmacniające do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje lecznicze, lecznicze napary, nalewki i wywary, oleje lecznicze,
herbata lecznicza, zioła lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
soki owocowe do użytku farmaceutycznego, guma do żucia do celów
leczniczych, dodatki mineralne do żywności do celów medycznych,
29 dietetyczne produkty żywnościowe do celów żywienia niezawarte w innych klasach, suplementy diety inne niż do celów leczniczych
niezawarte w innych klasach, suplementy żywności inne niż do celów
leczniczych niezawarte w innych klasach, środki dietetyczne inne niż
do celów leczniczych niezawarte w innych klasach, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach,
preparaty roślinne do niemedycznych celów dietetycznych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, dodatki do żywności pochodzenia roślinnego nie do celów medycznych, zupy dietetyczne do celów żywienia, artykuły spożywcze
uzupełniające, koncentraty i odżywki dla celów żywienia niezawarte
w innych klasach z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, aminokwasów i kwasów tłuszczowych,
30 dietetyczne produkty żywnościowe do celów żywienia niezawarte w innych klasach, suplementy diety inne niż do celów leczniczych
niezawarte w innych klasach, suplementy żywności inne niż do celów
leczniczych niezawarte w innych klasach, środki dietetyczne inne niż
do celów leczniczych niezawarte w innych klasach, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach,
dietetyczne napary i napoje do celów żywienia niezawarte w innych
klasach, dietetyczne napoje z mlekiem do celów żywienia, produkty
probiotyczne, herbaty ziołowe nie do celów medycznych, słodycze
dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki
do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie zbóż
do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia, koncentraty i odżywki
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węglowodanowe, artykuły spożywcze uzupełniające, koncentraty
i odżywki dla celów żywienia niezawarte w innych klasach z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
aminokwasów i kwasów tłuszczowych, 32 napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i minerałami, napoje bezalkoholowe z ekstraktami owocowymi, napoje z soków owocowych i ziół, nektary
owocowe, soki i syropy z owoców i ziół, syropy do napojów, napoje
proteinowe, węglowodanowe, energetyczne i izotoniczne.

(111) 302103
(220) 2013 05 20
(210) 414470
(151) 2015 12 15
(441) 2013 09 02
(732) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) SAMBUGRIP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty podnoszące
odporność organizmu, preparaty witaminowe, odżywki i preparaty
wzmacniające do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje lecznicze, lecznicze napary, nalewki i wywary, oleje lecznicze,
herbata lecznicza, zioła lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
soki owocowe do użytku farmaceutycznego, guma do żucia do celów
leczniczych, dodatki mineralne do żywności do celów medycznych,
29 dietetyczne produkty żywnościowe do celów żywienia niezawarte w innych klasach, suplementy diety inne niż do celów leczniczych
niezawarte w innych klasach, suplementy żywności inne niż do celów
leczniczych niezawarte w innych klasach, środki dietetyczne inne niż
do celów leczniczych niezawarte w innych klasach, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach,
preparaty roślinne do niemedycznych celów dietetycznych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, dodatki do żywności pochodzenia roślinnego nie do celów medycznych, zupy dietetyczne do celów żywienia, artykuły spożywcze
uzupełniające, koncentraty i odżywki dla celów żywienia niezawarte
w innych klasach z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, aminokwasów i kwasów tłuszczowych,
30 dietetyczne produkty żywnościowe do celów żywienia niezawarte w innych klasach, suplementy diety inne niż do celów leczniczych
niezawarte w innych klasach, suplementy żywności inne niż do celów
leczniczych niezawarte w innych klasach, środki dietetyczne inne niż
do celów leczniczych niezawarte w innych klasach, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych niezawarte w innych klasach,
dietetyczne napary i napoje do celów żywienia niezawarte w innych
klasach, dietetyczne napoje z mlekiem do celów żywienia, produkty
probiotyczne, herbaty ziołowe nie do celów medycznych, słodycze
dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki
do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie zbóż
do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia, koncentraty i odżywki
węglowodanowe, artykuły spożywcze uzupełniające, koncentraty
i odżywki dla celów żywienia niezawarte w innych klasach z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
aminokwasów i kwasów tłuszczowych, 32 napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i minerałami, napoje bezalkoholowe z ekstraktami owocowymi, napoje z soków owocowych i ziół, nektary
owocowe, soki i syropy z owoców i ziół, syropy do napojów, napoje
proteinowe, węglowodanowe, energetyczne i izotoniczne.
(111) 302104
(220) 2016 06 20
(210) 458084
(151) 2017 06 08
(441) 2017 02 20
(732) DOLECKA MARIOLA, Warszawa, PL.
(540) NEW CULTURE
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące zatrudnienia, outsourcing-doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania fir-
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mą, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów
ludzkich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo profesjonalne
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo związane z rozwojem
wizerunku firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze inne niż
doradztwo edukacyjne i szkoleniowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty do celów
rekreacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach
szkoleniowych, szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia
biznesowe, prowadzenie warsztatów, szkoleń, usługi szkolenia personelu, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia
w zakresie odżywiania, szkolenia w dziedzinie biznesu, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, usługi i szkolenia w dziedzinie zarządzania, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleń, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie
obchodzenia się z jedzeniem, organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów i szkoleń, szkolenia z zakresu stosunków między
pracodawcami i pracownikami, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów, szkoleń, trening rozwoju osobistego, kursy w zakresie
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, coaching w zakresie życia osobistego-life coaching, doradztwo
zawodowe i coaching, doradztwo szkoleniowe i edukacyjne, usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, zarządzanie
usługami edukacyjnymi, prowadzenie seminariów szkoleniowych
związanych z zarządzaniem czasem, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem,, 43 usługi
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości .

(111) 302105
(220) 2017 03 23
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 24
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Drobisie
(540)

(210) 469359

Kolor znaku: różowy, żółty, zielony, fioletowy, niebieski,
pomarańczowy, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, owoce i warzywa gotowane,
galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.
(111) 302106
(220) 2017 03 23
(210) 469360
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) LCP CORENTIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EMKA
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),

668

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy danych, systematyzacja
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
public relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, sortowanie danych w bazach komputerowych, statystyczne zestawienia,
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlowymi, 36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni użytkowych, wycena nieruchomości, wynajem lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowanie
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa
w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyższych
usługach, wynajmowanie mieszkań, 42 prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie nauk technicznych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, doradztwo techniczne w zakresie inżynierii, doradztwo i projektowanie konstrukcji,
budynków, usługi w zakresie projektowania specjalistycznego, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, usługi w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, archiwizacja komputerowych baz danych, usługi
w zakresie utrzymania baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania
utraconych danych z komputerowych baz danych, usługi związane z tworzeniem, utrzymywaniem, gromadzeniem i zapewnianiem
funkcjonowania serwisu informacyjnego w formie internetowego
systemu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, doradztwo
w zakresie informatyki, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje, aktualizacje, konserwacje, powielanie, projektowanie,
edycja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, informacja o powyższych usługach,
45 usługi bezpieczeństwa świadczone dla osób i mienia, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywistyczne i ochroniarskie, dzierżawa własności intelektualnej, usługi prawne, opieka nad
dziećmi, informacja o powyższych usługach.

(111) 302107
(220) 2017 03 23
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LCP
(540)

(210) 469365

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
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doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy danych,
systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza
kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, public relations, rachunkowość, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, sortowanie danych w bazach komputerowych,
statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zarządzanie centrami handlowymi, 36 usługi w zakresie doradztwa,
organizacji i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości,
budynków, lokali i powierzchni użytkowych, wycena nieruchomości,
wynajem lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi
finansowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja o powyższych usługach, wynajmowanie mieszkań, 42 prace badawczo -rozwojowe w dziedzinie nauk
technicznych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, doradztwo techniczne w zakresie
inżynierii, doradztwo i projektowanie konstrukcji, budynków, usługi
w zakresie projektowania specjalistycznego, wykonywanie badań,
ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne
oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
archiwizacja komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych
z komputerowych baz danych, usługi związane z tworzeniem, utrzymywaniem, gromadzeniem i zapewnianiem funkcjonowania serwisu
informacyjnego w formie internetowego systemu komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie portali internetowych, administrowanie
portalami internetowymi, doradztwo w zakresie informatyki, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje, aktualizacje,
konserwacje, powielanie, projektowanie, edycja oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, informacja o powyższych usługach, 45 usługi bezpieczeństwa świadczone dla osób i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywistyczne i ochroniarskie, dzierżawa własności intelektualnej, usługi prawne, opieka nad dziećmi, informacja
o powyższych usługach.

(111) 302108
(220) 2017 03 23
(210) 469375
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) SHENG MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) MAX LEVEL
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, za-
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warte w tej klasie, 21 przybory kuchenne nieelektryczne, pojemniki
kuchenne, nieelektryczne miksery kuchenne, naczynia kuchenne
ceramiczne, rondle kuchenne nieelektryczne, nieelektryczne młynki
kuchenne, garnki i rondle kuchenne nieelektryczne, zastawa stołowa, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego.

(111) 302109
(220) 2017 03 23
(210) 469377
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) MIĄSKOWSKI JACEK DYNAMIC EVENT, Banino, PL.
(540) DYNAMIC EVENT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, imprezy
taneczne, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć,
organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rozrywka
w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, usługi imprez muzycznych na żywo, usługi planowania przyjęć, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, wynajem instrumentów muzycznych.
(111) 302110
(220) 2017 03 23
(210) 469393
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) UNICUS PALACE
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzenie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyceny handlowe, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], 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) 302111
(220) 2017 03 23
(210) 469394
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) AQUARION
(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) 302112
(220) 2017 03 23
(210) 469395
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Małogoszcz, PL.
(540) mojaekipa.pl fachowiec od ręki
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 platforma handlowa, marketing internetowy, usługa
polegająca na prezentowaniu ofert różnych firm z branży budowlanej i remontowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w serwisach internetowych, sprzedaż powierzchni reklamowych on-line
w serwisach internetowych, usługi marketingowe i reklamowe
za pośrednictwem serwisów internetowych, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, dostarczanie
informacji handlowych z internetowych baz danych, zestawiania reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 37 usługi
informacyjne dotyczące budownictwa i remontów, 38 udostępnianie forów internetowych on-line, internetowy serwis informacyjny,
umożliwianie dostępu do serwisów internetowych, internetowy
serwis informacyjny (usługi portalu internetowego), 42 administrowanie serwisami internetowymi, hosting i zarządzanie serwisami
internetowymi, zarządzanie serwisami internetowymi, wortalami
lub portalami, projektowanie, realizacja, konserwacja i aktualizacja
serwisów internetowych, przygotowywanie i zarządzanie portalami
i serwisami internetowymi.
(111) 302113
(220) 2017 03 24
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) SIDOR NATALIA LAROXY, Lublin, PL.
(540) DENIRO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 469476

(111) 302114
(220) 2017 03 24
(210) 469478
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) KRZESZEWSKI RAFAŁ BIEGAJ POD OKIEM TRENERA,
Kutno, PL.
(540) BIEGAJ POD OKIEM TRENERA
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 02.09.04, 02.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi trenerskie w zakresie biegania, usługi w zakresie sportu, usługi trenerskie, usługi edukacyjne w zakresie wychowania fizycznego, usługi sportowe, szkolenie sportowe, sport i fitness.
(111) 302115
(220) 2017 03 27
(210) 469487
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) GEWINNER MAŁGORZATA DEEP FOREST, Bielsko -Biała, PL.
(540) DEEP FOREST
(510), (511) 18 bagaż, kosmetyczki bez wyposażenia, plecaki, podróżne torby na ubranie, sakwy, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby szkolne, torby turystyczne, torebki, 25 apaszki, bandany
na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body [bielizna], bokserki, buty sportowe, buty za kostkę,
chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy],
długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, fartuchy [odzież],
gorsety, gabardyna [odzież], halki [bielizna], kamizelki, kaptury
[odzież], kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, nakrycia głowy, obuwie, narzutki na ramiona, obuwie
plażowe, nauszniki [odzież], odzież, ocieplacze, odzież dla rowerzystów, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, pantofle domowe,
paski [odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, pulowery, ręka-
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wiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sari, skarpetki, spódnice, spódnico -spodenki, stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
trykoty.

(111) 302116
(220) 2017 03 27
(210) 469506
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) BAUKRANE BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) BAUKRANE sprzęt budowlany
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 7 maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa,
urządzenia do przenoszenia i transportu, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 302117
(220) 2017 03 27
(210) 469507
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) REDUTA EDMUND AA BEATON, Szczecin, PL.
(540) BEATON
(510), (511) 10 aparaty słuchowe, elektryczne aparaty słuchowe,
protezy słuchowe, medyczne instrumenty słuchowe, programowalne aparaty słuchowe, cyfrowe aparaty słuchowe, elektroniczne aparaty słuchowe, analogowe aparaty słuchowe, instrumenty medyczne
do użycia jako aparaty słuchowe, wzmacniacze akustyczne [aparaty
słuchowe] dla niesłyszących, urządzenia do badania zaburzeń słuchu, aparaty do ochrony słuchu, adaptery do aparatów słuchowych,
urządzenia używane do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia
używane w leczeniu zaburzeń słuchu, wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, instrumenty medyczne używane
w związku ze słuchem, ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięków, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, 44 badanie słuchu, doradztwo związane z badaniem słuchu, terapia mowy i słuchu.
(111) 302118
(220) 2017 03 27
(210) 469509
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) POWERSLIDE CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) QUALITIUM TEAM
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 37 konserwacja
i naprawa pojazdów silnikowych, usługi stacji obsługi pojazdów,
41 organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
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cze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód: biszkopty,
cukierki, ciastka ryżowe, herbatniki, herbatniki przekładane kremem
(markizy), herbatniki Petit-Beurre, piernik, ciastka, wafle, krakersy,
słodycze bez cukru, słodycze bez dodatku cukrów, ptifurki [ciasteczka], słodycze, suchary, wyroby cukiernicze, żywność na bazie mąki,
owoce w polewie czekoladowej.

(111) 302120
(220) 2017 03 27
(210) 469514
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) ALFABEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ALFABEAT
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zàkrèsiê organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, statystyczne zestawienia, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontraktowania że sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe,
usługi finansowania, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością,
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), produkcja filmów, innych niż reklamowe,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(111) 302119
(220) 2017 03 27
(210) 469513
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 08
(732) SPÓŁDZIELNIA PRACY CUKRY NYSKIE, Nysa, PL.
(540) cookies fit&free bez dodatku cukrów
(540)

(111) 302121
(220) 2017 03 27
(210) 469515
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) ARIA LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Aria Legal
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
badania prawne, sprawy sporne (usługi pomocy w sprawach prawnych), udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,
opracowywanie projektów aktów prawnych.

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnoróżowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody-

(111) 302122
(220) 2017 03 27
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) FUNDACJA POMIĘDZY, Poznań, PL.
(540) Rozbijalnia Szklanych Sufitów

(210) 469522
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(540)

(531) 03.07.17, 09.09.05, 27.05.01
(510), (511) 25 koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem,
35 umieszczanie reklam, kompilacja reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja reklam kinowych, przygotowywanie reklam prasowych,
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
przygotowywanie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wynajem czasu na emisję reklam w kinach, przygotowywanie reklam
na zamówienie dla osób trzecich, produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób
trzecich przez Internet, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
i marketing, reklama rekrutacji personelu, reklama w czasopismach,
reklama na billboardach elektronicznych, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, 41 informacja o edukacji,
informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), edukacja zawodowa, edukacja [nauczanie], dostarczanie informacji edukacyjnych,
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie edukacji i szkoleń, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], budowanie zespołu (edukacja),
kursy w zakresie rozwoju osobistego, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych i szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie warsztatów
i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i prowadzenie zajęć, organizowanie wystaw
i konkursów, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie szkoleń biznesowych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wykładów, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, wykładach,
seminariach, prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie warsztatów i seminariów
na temat samoświadomości, przygotowywanie, organizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów, warsztatów, sympozjów, konferencji,
seminariów w celach edukacyjnych, szkoleniowych lub kulturalnych,
publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie ulotek, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie plakatów, publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie
elektronicznej, publikowanie dokumentów, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, trening umiejętności zawodowych, trening rozwoju
osobistego, trening osobisty [szkolenie], szkolenie związane z karierą
zawodową, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, warsztatów [szkolenia], sympozjów, kongresów, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi doradztwa
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dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa
związane z umiejętnościami zawodowymi, usługi szkoleniowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji
biznesowej, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, usługi placówek
edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi szkolenia
zawodowego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie kursów
szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego.

(111) 302123
(220) 2017 03 27
(210) 469523
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 02
(732) ZAHOR EWA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRANS-NUSS, Rokitno, PL.
(540) TRANS-NUSS
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, pasty
do smarowania składające się z orzechów laskowych, batony na bazie orzechów i nasion, rodzynki, wiórki kokosowe, daktyle, batony
spożywcze na bazie orzechów, fasola, kandyzowane owoce, migdały
przetworzone, pasty na bazie orzechów, masło kokosowe, nasiona
jadalne, śliwki suszone, przekąski na bazie orzechów, powlekane
orzeszki ziemne, pasty przyrządzone z orzechów, suszone owoce,
sułtanki, pasta z orzechów laskowych, masło z orzechów, orzechy
ziemne przetworzone, prażone orzechy ziemne, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy z przyprawami, polewy orzechowe, mielone orzechy, orzechy suszone, orzechy blanszowane, orzechy solone, orzechy prażone, orzechy łuskane, orzechy jadalne, gotowane
orzechy, orzechy preparowane, orzechy aromatyzowane, orzechy
kandyzowane, orzechy przetworzone, preparowane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy włoskie, olej z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, olej z orzechów
ziemnych, masło z orzechów nerkowca, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren.
(111) 302124
(220) 2017 03 27
(210) 469525
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 08
(732) PUJSZO MARIUSZ, PUJSZO CONSUELLA EXCELLENT EVENTS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) sukces roku
(540)

Kolor znaku: ciemnogranatowy, złoty
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych i agencji informacji handlowej, aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach
danych, badań biznesowych, badań dotyczących działalności gospodarczej, badań rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi impresariatu
w działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
usługi organizacji pokazów mody w celach promocyjnych, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, działalność w zakresie prezentowania
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcji filmów reklamowych, produkcji programów typu telezakupy, produkcji
programów związanych z telezakupami, projektowania materiałów
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reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów w ramach wydarzeń rozrywkowych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć
rozrywkowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi
rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowania graficznego, innego niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań.

(111) 302125
(220) 2017 03 27
(210) 469527
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 08
(732) MARCZYŃSKA KRYSTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE, Targanice, PL.
(540) KRISMAR
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 16 papiery toaletowe, papiery przemysłowe, ręczniki papierowe papierowe czyściwo przemysłowe.
(111) 302126
(220) 2017 03 27
(210) 469531
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) HEDWIG ‚ S
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, usługi barowe, usługi cateringowe, usługi
restauracyjne.
(111) 302127
(220) 2017 03 27
(210) 469532
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ROC
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06
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(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 43 wynajmowanie sal
na zebrania, usługi barowe, usługi cateringowe, usługi restauracyjne.

(111) 302128
(220) 2017 03 27
(210) 469543
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO -MŁYNARSKIE
DAMŁYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Damasławek, PL.
(540) DAMŁYN
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 05.07.01, 05.07.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mąka, mąka roślinna, mąka pszenna, mąka żytnia,
mieszanki mąk, kasza perłowa, kasza manna, 31 otręby pszenne,
otręby zbożowe, otręby żytnie, śruta pszenna, zarodki pszenne, zarodki żytnie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mąki, zboża nieprzetworzonego, artykułów spożywczych ze zbóż.
(111) 302129
(220) 2017 03 27
(210) 469541
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) stock prestige carbon
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 302130
(220) 2017 03 27
(210) 469542
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FWP ROK ZAŁ. 1949
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretarskie świadczone przez hotele, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie hotelami, 36 usługi
nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących
podróżnym, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych,
transport lądowy podróżnych, transport drogowy podróżnych, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, organizacja i rezerwacja
podróży, agencje rezerwacji podróży, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, organizowanie obozów sportowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, organizowanie balów, zapewnianie sal balowych,
prowadzenie konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, usługi w zakresie
konferencji, organizowanie seminariów i konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], planowanie przyjęć [rozrywka], usługi
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rozrywkowe ośrodków wczasowych, 43 usługi restauracyjne świadczone przez hotele, świadczenie usług przez hotele i motele, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], rezerwacja pokoi, rezerwacja
zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania w hotelach,
usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, zapewnianie obiektów i wyposażenia
kempingowego, udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, restauracje dla turystów, restauracje samoobsługowe, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie kwater wczasowych, stołówki, domy turystyczne, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, 44 organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, fizjoterapia, medyczna opieka pielęgniarska, opieka medyczna i zdrowotna, usługi sanatoriów.

(111) 302131
(220) 2017 03 27
(210) 469540
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) POWIATOWY PARK ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, PL.
(540) KUŹNIA WIEDZY
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czerwony, zielony, żółty,
szary, jasnoniebieski, granatowy, pomarańczowy
(531) 02.09.25, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, organizowanie
i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
organizowanie i prowadzenie przyjęć urodzinowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów, organizowanie zawodów, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie i prowadzenie targów w celach edukacyjnych i naukowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów i sympozjów związanych z edukacją i nauką, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, wystaw
związanych z edukacja i nauką, usługi w zakresie informacji o edukacji, kształcenie praktyczne, nauczanie, udostępnianie obiektów
i sprzętu do zabaw dla dzieci.
(111) 302132
(220) 2017 03 27
(210) 469546
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) MŁODAWSKA ANNA TRANSKRYPT, Warszawa, PL.
(540) L LEGAL ENGLISH EXPERT
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, czarny
(531) 25.07.01, 25.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, książki, materiały drukowane,
periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], 41 tłumaczenia, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
publikowanie książek, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
informacja o edukacji, sprawdziany edukacyjne, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], kursy korespondencyjne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
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i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, 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], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 302133
(220) 2017 03 27
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) EPLANETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) 4 Wave
(540)

(210) 469548

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia kontrolne, pomiarowe, spektrofotometry,
kolorymetry, urządzenia pomiarowe, urządzenia i przyrządy naukowe.
(111) 302134
(220) 2017 03 27
(210) 469549
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) RÓG PIOTR AIR CONTROL, Rzeszów, PL.
(540) AirControl SPRĘŻONE POWIETRZE POD KONTROLĄ
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 01.15.23, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: filtrów, narzędzi do sprężarek, osuszaczy, osuszaczy ziębniczych, sprężarek,
sprężarek przewoźnych, sprężarek śrubowych, sprężarek tłokowych,
zbiorników ciśnieniowych, 37 naprawa i konserwacja sprężarek, naprawa maszyn, renowacja maszyn, serwis maszyn i urządzeń, wynajem sprężarek, osuszaczy, zbiorników ciśnieniowych.
(111) 302135
(220) 2017 03 27
(210) 469551
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) BAUKRANE BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) Baukrane Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 7 maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa,
urządzenia do przenoszenia i transportu, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 302136
(220) 2017 03 27
(210) 469552
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) WÓJCICKA EWA IDEM KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Kraków, PL.
(540) CROSS INVERTERS
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.13.23, 26.11.01
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(510), (511) 9 adaptery, adaptery baterii, adaptery sieciowe, adaptery prądu zmiennego, elektryczne adaptery napięcia, adaptery
do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery częstotliwości radiowej, adaptery kart typu flash, adaptery do łączenia urządzeń multimedialnych, adaptery do kabli koncentrycznych, adaptery sieci bezprzewodowej, przetwornice elektroniczne, inwertery elektryczne,
przemienniki [inwertery].

(111) 302137
(220) 2017 03 27
(210) 469553
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 02
(732) MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Maść Grizzly
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do celów kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne, substancje do celów leczniczych.
(111) 302138
(220) 2017 03 27
(210) 469555
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 02
(732) MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Altagel
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do celów kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne, substancje do celów leczniczych.
(111) 302139
(220) 2017 03 27
(210) 469557
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 02
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) AVASART HCT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki na nadciśnienie, leki
stosowane w kardiologii.
(111) 302140
(220) 2017 03 27
(210) 469559
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) ATER LOGIC PRUSINOWSKI TOMPOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Olsztyn, PL.
(540) ATER LOGIC
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 amperomierze, analizatory powietrza, anteny, urządzenia i przyrządy do zastosowania w astronomii i fizyce, barometry,
cewki elektromagnetyczne i elektryczne, czujniki, czujniki ciśnienia,
elektryczne urządzenia kontrolno -sterujące i pomiarowe, galwanometry, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, interfejsy komputerowe stosowane w informatyce,
liczniki, manometry, mierniki jako przyrządy pomiarowe, nadajniki
sygnałów elektronicznych, obwody drukowane, oprogramowanie komputerowe, nagrane, płytki dla układów scalonych, płytki
z obwodami drukowanymi, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy sterujące komputerowe, nagrane, przekaźniki i przełączniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, radary, szafy
rozdzielcze stosowane w elektryczności, układy scalone, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do pomiaru ciśnienia,
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania
przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do sterowania i kontroli
bojlerów, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, wskaźniki: poziomu wody, strat elektrycznych i temperatury, wykrywacze
jako detektory, wyłączniki samoczynne, 37 budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne dla budownictwa, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawy:
maszyn, pieców, urządzeń elektrycznych, urządzeń dla chłodnictwa,
urządzeń klimatyzacyjnych, palników, instalowanie, konserwacja
i naprawy komputerów, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych oraz instalacji grzewczych, roboty wydobywcze w górnictwie, usługi hydrauliczne, 42 analizy dla eksploatacji
pokładów roponośnych, analizy systemów komputerowych, audyty
energetyczne, badania: naukowe, techniczne, w dziedzinie fizyki,
w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, doradztwo w zakresie: oprogramowania komputerowego, planowania zużycia energii, projektowania i rozwoju sprzętu
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komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów,
hosting serwerów, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie
jako pomiary, programowanie komputerów, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, miernictwo, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych,
oprogramowanie jako usługa SaaS, aktualizacja, instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych,
opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej [IT], wypożyczanie komputerów.

(111) 302141
(220) 2017 03 27
(210) 469560
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) WASZKIEWICZ DARIUSZ GALAKTA, Kraków, PL.
(540) Magia i Miecz
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy do gier wideo
i gier komputerowych, programy gier komputerowych do pobrania
za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, 28 gry, zabawki, gry
planszowe, gry elektroniczne inne niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, karty do gry, elektroniczne gry
planszowe.
(111) 302142
(220) 2017 03 27
(210) 469569
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) INCORTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Finklik
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analiza w zakresie marketingu, analizy badań
rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy w zakresie marketingu,
analizy w zakresie reklamy, audyt stawek za media dla osób trzecich,
badania konsumenckie, badania rynkowe, badania w zakresie reklamy,
doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, marketing internetowy, marketing towarów i usług
na rzecz innych, nabywanie towarów i usług dla innych firm, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, notowania cenowe towarów lub
usług, opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opracowywanie rejestrów
handlowych, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz innych
odnośnie świadczenia usług, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, reklama w Internecie dla osób trzecich,
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, świadczenie usług
w zakresie katalogów informacji handlowych online, udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie informacji biznesowych dla
przedsiębiorstw, udostępnianie online przewodników reklamowych
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel onli-
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ne w Internecie, usługi agencji reklamowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi porównywania cen, usługi porównywania cen
energii, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi w zakresie zamówień online, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, zestawianie katalogów biznesowych online, 36 agencje factoringowe, agencje kredytowe, agencje ubezpieczeniowe, detaliczne usługi finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego,
doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji o kredytach, dostarczanie
informacji związanych z kontami finansowymi, indywidualne planowanie finansowe, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
informacje inwestycyjne, konsultacje związane z bankowością, leasing
finansowy, monitorowanie funduszy emerytalnych, monitorowanie
funduszy inwestycyjnych, monitorowanie portfeli finansowych, oceny
finansowe, organizacja pożyczek, organizacja rynków handlowych
w zakresie usług finansowych, organizowanie finansów dla firm, organizowanie kredytów, organizowanie pożyczek, organizowanie transakcji finansowych, organizowanie ubezpieczenia, porównywanie wyników papierów wartościowych, porównywanie wyników portfeli
papierów wartościowych, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo reasekuracyjne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie kredytów
hipotecznych, pożyczki, pozyskiwanie kapitału, prowadzenie spraw finansowych online, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi informacyjne
związane z działalnością bankową, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, skomputeryzowane usługi w zakresie
informacji finansowej, ubezpieczenia, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie informacji i danych związanych z giełdami, udostępnianie informacji związanych z transakcjami walutowymi,
udostępnianie informacji finansowych online, udostępnianie informacji na temat cen obligacji, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie pożyczek i kredytów,
udostępnianie rachunków bieżących, udostępnianie raportów na temat szacowania kredytów, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie informacji dotyczących
obliczania składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji dotyczących reasekuracji, udzielanie informacji finansowych związanych
ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie informacji,
konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji online związanych z kontami inwestycyjnymi, udzielanie informacji
online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji online dotyczących reasekuracji z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji związanych
z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, umowy
ubezpieczeniowe dotyczące usług, usługa zapewniania finansów dla
przedsiębiorstw, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi bankowe i finansowe, usługi bankowości
osobistej, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze
dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi doradcze dotyczące kredytów, usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, usługi doradztwa emerytalnego, usługi informacji
finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej
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bazy danych, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, usługi informacyjne związane z bankowością, usługi informacyjne związane
z ubezpieczeniem, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące
ubezpieczenia, usługi kredytowe, usługi pośrednictwa finansowego,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeniowe,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie rachunków bankowych, 38 agencje informacyjne,
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, doradztwo
w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, telekomunikacja, transmisja danych, udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, usługi
doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi elektronicznej wymiany
danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją,
usługi łączności, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
w zakresie dystrybucji danych, 42 doradztwo techniczne związane
z programowaniem komputerów, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, kompilacja stron internetowych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania
rzeczywistości wirtualnej, pisanie programów komputerowych, programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych
w Internecie, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie stron internetowych, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie oprogramowania
do smartfonów, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego,
udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi
doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego,
usługi komputerowe on-line, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi pisania oprogramowania komputerowego .

(111) 302143
(220) 2017 03 27
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) SIEROŃ BEATA PELAME, Warszawa, PL.
(540) mapepina m
(540)

(210) 469576

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska, dziecięca.
(111) 302144
(220) 2017 03 28
(210) 469612
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Boguchwała, PL.
(540) B ZAPEL
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.01.01, 05.01.05, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 dielektryki [izolatory].
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(111) 302145
(220) 2017 03 28
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie, PL.
(540) AWJ Sv. Briag
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 469614
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(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 05.07.12, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne,
soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady,
lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.

Kolor znaku: złoty, czarny, żółty
(531) 03.01.02, 03.01.22, 19.07.01, 24.01.13, 24.01.17, 24.01.19,
24.09.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 302149
(220) 2017 03 29
(210) 469645
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) Zbyszko 3 Limonki
(540)

(111) 302146
(220) 2017 03 28
(210) 469626
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) SALAMANDRA BARBARA INSTYTUT ZDROWIA I URODY,
Poznań, PL.
(540) SALAMANDRA Beauty Institute
(540)

(531) 03.11.10, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetycznie,
usługi salonów piękności, usługi fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne
zabiegi pielęgnacyjne, usługi masażu, odnowa biologiczna, usługi
związane z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej, usługi praktyk
lekarskich specjalistycznych.
(111) 302147
(220) 2017 03 29
(210) 469634
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) VELONTA
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 302148
(220) 2017 03 29
(210) 469641
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) Zbyszko 3 Cytryny

Kolor znaku: czerwony, żółty, pomarańczowy, biały, zielony,
jasnozielony
(531) 05.07.12, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne,
soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady,
lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
(111) 302150
(220) 2017 03 29
(210) 469647
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) Zbyszko Tonic ORIGINAL ORYGINALNA FORMUŁA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 25.01.15, 27.01.05, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne,
soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady,
lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
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(111) 302151
(220) 2017 03 29
(210) 469649
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) Zbyszko 3 Cola
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy, biały,
brązowy
(531) 01.15.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne,
soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady,
lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty do produkcji napojów.
(111) 302152
(220) 2017 03 29
(210) 469651
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) Zbyszko 3 Pomarańcze
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 05.07.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo -warzywne, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 302153
(220) 2017 03 29
(210) 469652
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited, Chester, GB.
(540) SINCLAIRHA
(510), (511) 3 kosmetyki, mianowicie produkty i preparaty kosmetyczne przeciwdziałające starzeniu, kosmetyczne produkty
i preparaty przeciwzmarszczkowe, kosmetyczne preparaty przeciwzmarszczkowe w formie preparatów do iniekcji do twarzy, podawania miejscowego, śródskórnego i podskórnego, preparaty
kosmetyczne w formie preparatów do iniekcji do regeneracji skóry,
preparaty kosmetyczne do iniekcji, kosmetyczne preparaty do iniekcji do wygładzania zmarszczek i do powiększania obszaru poddanemu iniekcji, preparaty kosmetyczne z kwasu hialuronowego do iniekcji, 5 preparaty do iniekcji do celów medycznych i farmaceutycznych,
preparaty do iniekcji do celów medycznych i farmaceutycznych
do wygładzania zmarszczek i do powiększania obszaru poddanemu
iniekcji, wypełnienia skóry do iniekcji, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, wstępnie wypeł-
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nione strzykawki do celów medycznych, 10 jednorazowe strzykawki
i igły do celów medycznych i chirurgicznych, strzykawki i igły iniekcyjne, strzykawki i igły do zastrzyków.

(111) 302154
(220) 2017 03 29
(210) 469661
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) APOGEE
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów.
(111) 302155
(220) 2017 03 29
(210) 469668
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ZOPS
(510), (511) 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych, aparatura, narzędzia i urządzenia do celów diagnostycznych i medycznych,
44 usługi medyczne, usługi dentystyczne, pomoc medyczna, ośrodki
zdrowia, usługi medycyny alternatywne}, akupunktura, hydroterapia,
usługi terapeutyczne, porady medyczne, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, porady w zakresie farmakologii, diagnostyka medyczna,
analityka medyczna, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje
lecznicze, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.
(111) 302156
(220) 2017 03 29
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) DELTA-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) WELDMAN
(540)

(210) 469683

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 acetylenowo -tlenowe urządzenia spawające automatyczne spawarki elektryczne, bindownice termiczne [inne niż
do użytku biurowego], elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne palniki spawalnicze, elektryczne spawarki do grzejników,
elektryczne spawarki łukowe, elektryczne urządzenia do lutowania,
elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], gazowe palniki do lutowania, generatory prądu przemiennego, lutownice elektryczne, lutownice gazowe,
lutownice przemysłowe [gazowe], maszyny do łączenia, maszyny
do spawania drutu, maszyny do spawania gorącym powietrzem, maszyny do spawania łukiem elektrycznym, maszyny do spawania materiałów z tworzyw sztucznych, maszyny do spawania metali [gaz],
maszyny do spawania metalu [elektryczne], maszyny do spawania rur
termoplastycznych, maszyny do zgrzewania, maszyny do zgrzewania impulsowego, maszyny do zgrzewania kontaktowego, maszyny
do zgrzewania worków, maszyny elektryczne do spawania oporowego, narzędzia tnące będące palnikami spawalniczymi obsługiwanymi gazem, palniki do spawania gazowego, palniki spawalnicze,
prądnice do pojazdów lądowych, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, przenośne generatory prądu elektrycznego, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory do użytku w spawarkach, roboty
spawalnicze, samoczynne maszyny spawające, spawarki, spawarki
do tworzyw sztucznych, spawarki elektrofuzyjne, spawarki elektryczne, spawarki gazowe, spawarki i lutownice, spawarki laserowe,
spawarki łukowe, spawarki na gaz, spawarki plazmowe, spawarki
ultradźwiękowe, spawarki wysokiej częstotliwości, ultradźwiękowe
głowice spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, zgrzewarki do plastiku [elektryczne-] [pakowanie], zgrzewarki punktowe, zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawania, zrobotyzowane
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urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego, 9 adaptery
prądu zmiennego, aparatura i urządzenia do przekształcania energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności,
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, konwertery prądu stałego/ prądu zmiennego, przetworniki prądu stałego/ prądu zmiennego, krzemowe prostowniki
sterowane, maski do spawania, moduły prostownikowe, ochronne
osłony na twarz dla spawaczy, okulary spawalnicze, prostowniki,
prostowniki do alternatorów, prostowniki elektryczne, prostowniki
prądu elektrycznego, przetworniki elektryczne, przetworniki prądu, przetworniki prądu elektrycznego, przetworniki prądu stałego,
przyłbice do spawania, reduktory ciśnienia, regulatory energii elektrycznej, regulatory napięcia, stabilizatory napięcia, transformatory
napięcia, transformatory spawalnicze.

(111) 302157
(220) 2017 03 29
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) MEDICADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza, PL.
(540) DENTAL STUDIOS
(540)

(210) 469688

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi doradcze dotyczące
przyrządów stomatologicznych.
(111) 302158
(220) 2017 03 29
(210) 469689
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) LUSIO MARCIN OPAKOMAT, Czechowice-Dziedzice, PL.
(540) OPAKOMAT
(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy
(531) 26.05.01, 26.05.09, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elektryczne zgrzewarki do torebek, instalacje do pakowania,
instalacje do pakowania próżniowego, maszyny do druku na opakowaniach, maszyny do klejenia sklejki, maszyny do łączenia sklejek,
maszyny do nakładania opakowaniowych materiałów z tworzyw
sztucznych na ładunki na paletach, maszyny do obcinania sklejki,
maszyny do pakowania, maszyny do pakowania w kartony, maszyny
do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji kartonów, maszyny
do produkcji pudeł, maszyny do produkcji pudeł kartonowych, maszyny do produkcji tektury, maszyny do produkcji tektury falistej,
maszyny do szczelnego zamykania pojemników opakowaniowych,
maszyny do użytku w szczelnym zamykaniu kartonów wypełnionych żywnością, maszyny do wykańczania sklejki, maszyny do wypełniania kartonów, maszyny do wypełniania pojemników, maszyny
do wytwarzania materiałów do pakowani a, maszyny do wytwarzania opakowań, maszyny do zgrzewania, obrabiarki do pakowania,
półautomatyczne maszyny do klejenia pudełek, urządzenia do klejenia, zaginarki kartonów, zrobotyzowane maszyny do zamykani
a, zrobotyzowane pakowarki, 16 arkusze do pakowania z papieru,
biały karton, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, karton,
karton opakowaniowy, kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka
do pakowania, kartonowe pudelka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, kartony
do dostarczania towarów’, kartony do pakowania, kartony z tektury
do pakowania kolorowy karton, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, materiały
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do pakowania z papieru, materiały do pakowania z kartonu, materiały
do opakowywania, materiały opakowaniowe [amortyzujące do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane
z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach papieru, materiały opakowaniowe wykonane
z papieru z recyklingu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowania kartonowe, papier i karton, papierowe pudełka do pakowania,
pojemniki kartonowe, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, pojemniki papierowe
do pakowania, pojemniki z tektury falistej, przemysłowe pojemniki
opakowaniowe z papieru, przemysłowy papier i karton, pudełka kartonowe, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka tekturowe, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, pudełka z papieru lub
kartonu, pudełka z tektury falistej, pudła kartonowe, pudła opakowaniowe [kartonowe], pudła papierowe, rolki kartonowe, składane
pudełka kartonowe, szczelne o pakowania z tektury, tace kartonowe
do pakowania żywności, tektura, tektura falista, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyścielający papier do opakowań, 37 czyszczenie maszyn, demontaż
maszyn, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, konserwacja i naprawy maszyn, konserwacja maszyn przemysłowych, lakierowanie materiałów z kartonu, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji papieru, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, naprawa
maszyn, naprawa maszyn przemysłowych, odnawianie maszyn przemysłowych, przegląd maszyn, regeneracja i napełnianie tonerów
i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
remont maszyn, renowacja maszyn, rozbiórka maszyn przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do pakowania lub
owijania, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu
mechanicznego i elektrycznego, usługi konserwacji maszyn, usługi
konserwacyjne dla zakładów przemysłowych, usługi modernizacji
i przekształcania maszyn.

(111) 302159
(220) 2017 03 29
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) SZTUKA MAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sztuka Maka
(540)

(210) 469690

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie (bufety)
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, samoobsługowe (restauracje), stołówki, usługi barowe, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 302160
(220) 2017 03 29
(210) 469705
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 08
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) Aflofarm. Po stronie zdrowia.
(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.
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(111) 302161
(220) 2016 12 20
(210) 465457
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) DESZCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) 7 SAMURAJÓW
(510), (511) 43 usługi barowe, stołówki, usługi restauracyjne, usługi
obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem.
(111) 302162
(220) 2017 02 27
(210) 468129
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW DZIEŁO, Warszawa, PL.
(540) LOLEK
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.05.17, 03.07.16, 26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie religii, nauczanie
w przedszkolach, organizowanie i prowadzenie konkursów, warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie przyjęć, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem obozów wakacyjnych, wypoczynku, prowadzenie przedszkoli.
(111) 302163
(220) 2017 03 30
(210) 469742
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Buña
(540)

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy
do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi
do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, kosmetyki
do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki do ust, kosmetyki do brwi,
ołówki do brwi, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
kosmetyki do włosów, farby do włosów, lakier do włosów, odżywki
do włosów, maski kosmetyczne, płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche szampony, szampony, mydła
i żele, patyczki z watą do celów kosmetycznych, płyny po goleniu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty perfumeryjne,
perfumy, woda kolońska, woda perfumowana, olejki eteryczne, zestawy kosmetyków, 5 kremy lecznicze, kremy dla dzieci [lecznicze],
lecznicze kremy do ust, lecznicze peelingi do twarzy, lecznicze pudry
dla niemowląt, nasączone płatki lecznicze, olejki lecznicze, preparaty
do kąpieli, lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, leki wydawane bez recepty, preparaty witaminowe,
suplementy dietetyczne i odżywcze, środki sanitarne do celów medycznych, toniki do skóry [lecznicze], żele antybakteryjne, żywność
dla niemowląt.
(111) 302164
(220) 2017 03 30
(210) 469745
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AproF
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne, maści do celów
farmaceutycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, lampy do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych.
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(111) 302165
(220) 2017 03 30
(210) 469746
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) BETASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz, PL.
(540) SANBOOKING
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, interfejsy komputerowe, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania
biznesowe, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, 39 rezerwacja miejsc na podróż, informacja o transporcie, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 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, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja
fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
43 rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach,
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 302166
(220) 2017 03 30
(210) 469748
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) LPGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) TECH-DUO
(510), (511) 9 sterujące urządzenia elektryczne, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna sterujących urządzeń elektrycznych.
(111) 302167
(220) 2017 03 30
(210) 469757
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Apro
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne, maści do celów
farmaceutycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, lampy do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych.
(111) 302168
(220) 2017 03 30
(210) 469763
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) DUNAJ WIESŁAW, Sieklówka, PL.
(540) BNS BEST NUTRITION SUPPLEMENTS BORN TO WIN
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski
(531) 01.01.05, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 25.07.15
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(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy odżywcze
składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się
głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, dodatki odżywcze, suplementy
żywnościowe, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety składające
się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszanki do picia w proszku będące suplementami, diety o smaku owocowym, preparaty witaminowe, preparaty multiwitaminowe, preparaty
zmniejszające apetyt, preparaty pobudzające apetyt, mieszane preparaty
witaminowe, preparaty zawierające lizynę, preparaty nutraceutyczne dla
ludzi, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki dietetyczne, mineralne suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, dodatki witaminowe i mineralne,
białkowo-węglowodanowe preparaty do celów medycznych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej akcesoriów sportowych i odzieży sportowej.

(111) 302169
(220) 2017 03 30
(210) 469764
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) MICHNIEWICZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
BYSEWO, Gdańsk, PL.
(540) TRACZER
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.10, 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, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 302170
(220) 2017 03 31
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) DTP SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój, PL.
(540) dtpsoft new concepts
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.01
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(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje
do pobrania na smartfony.

(111) 302171
(220) 2017 03 31
(210) 469800
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) AB SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rabka Zdrój, PL.
(540) ABSOFT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje
do pobrania na smartfony.
(111) 302172
(220) 2017 03 31
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540)
(540)

(210) 469808

Kolor znaku: szary, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.11.01, 26.01.03, 25.05.02, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, jaja,
przetwory z mięsa i drobiu.
(111) 302173
(220) 2017 04 04
(210) 469973
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 15
(732) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, PL.
(540) Arctic+ Fizzy
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje na bazie
wody mineralnej z dodatkiem naturalnych aromatów owocowych-bez cukru i konserwantów, wody mineralne i gazowane, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
(111) 302174
(220) 2017 04 04
(210) 469981
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 15
(732) HOFFMANN ROBERT PALARNIEWENT, Warszawa, PL.
(540) PALARNIEWENT
(540)

(210) 469799
Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoróżowy
(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do filtrowania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], wyciągi wentylacyjne, 35 wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego.
(111) 302175
(220) 2017 04 04
(210) 469984
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) FIESIAK KRZYSZTOF EAST RENT, Białystok, PL.
(540) east rent
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 wynajem samochodów.
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preparaty do usuwania rdzy, środki chemiczne do ożywiania kolorów
do użytku domowego, środki do usuwania lakierów, antypoślizgowy
wosk do podłóg, wosk do obuwia,, 5 dezodoranty inne niż do użytku
osobistego, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty do niszczenia
grzyba domowego, środki do odświeżania powietrza, środki odstraszające owady, .

(111) 302179
(220) 2009 10 29
(151) 2017 09 12
(441) 2010 02 01
(732) Chapel Parket Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnościa, Racibórz, PL.
(540) Middle Age Floors
(540)

(210) 362258

(111) 302176
(220) 2017 04 04
(210) 469986
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) ATLAS MEBLE KUCHENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl, PL.
(540) ATLAS KUCHNIE
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 garderoby, komody, meble, kartoteki, kredensy, krzesła, meble biurowe, osprzęt metalowy do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne
sprzedawane w komplecie, meble szkolne, meble biurowe, obudowy meblowe urządzeń kuchennych, półki, biblioteczki, pulpity, pufy,
siedzenia, szafki do przechowywania żywności, szafki zamykane,
szafki ze schowkami, szafki wnękowe, stoły, toaletki, zagłówki, blaty kuchenne, blaty stołowe, regały, 37 naprawa mebli kuchennych,
budowa kuchni, usługi montażu kuchni, montaż szafek kuchennych,
montaż wyposażenia kuchennego, 42 planowanie kuchni, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, usługi
w zakresie projektowania kuchni.
(111) 302177
(220) 2017 04 04
(210) 469992
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN BHD, Pasir Gudang, MY.
(540) COCOTOP
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 oleje jadalne zawarte w klasie 29.
(111) 302178
(220) 2009 10 21
(210) 361886
(151) 2017 09 08
(441) 2010 02 01
(732) Zakłady Chemiczne „ANSER” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, PL.
(540) SWISS TECHNOLOGY Brillo CHEMIA GOSPODARCZA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, srebrny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, płyny domycia szyb,
preparaty do czyszczenia rur odpływowych, preparaty do przetykania rur odpływowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego,

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoszary, czarny, biały
(531) 07.01.01, 20.05.01, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, podłogi drewniane olejowane,
parkiety drewniane, mozaika parkietowa drewniana, deski podłogowe drewniane, deszczółki posadzkowe, deski lite, tarcica podłogowa, panele drewniane, listwy przypodłogowe, drewno,niemetalowe podłogowe elementy wykończeniowe, panele boazeryjne,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna podłóg, parkietów, paneli i desek
drewnianych podłogowych, w tym sprzedaż w sklepach i salonach,
na targach i wystawach oraz sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu, reklama i promocja podłóg, parkietów, paneli
i desek drewnianych podłogowych, w tym reklama za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu, reklama prasowa,reklama radiowa, reklama telewizyjna, 40 usługi obróbki drewna, usługi impregnowania drewna, usługi olejowania drewna.
(111) 302180
(220) 2010 05 17
(210) 370442
(151) 2017 09 08
(441) 2010 08 30
(732) Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna, Gdynia, PL.
(540) ARKA
(510), (511) 24 ręczniki, chorągwie tekstylne, flagi, nie z papieru,
sztandary, proporce inne niż papierowe, serwetki tekstylne, etykiety
tekstylne, 35 pośrednictwo w zakresie transferu zawodników.
(111) 302181
(220) 2010 12 29
(210) 379536
(151) 2017 09 15
(441) 2011 04 11
(732) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Gala Mistrzów Sportu
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, wydawnictwa periodyczne, książki, kalendarze, prospekty, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama prasowa, 41 organizowanie konkursów i plebiscytów, wystaw i zawodów sportowych,
usługi związane z organizacją i obsługą spektakli, przyjęć i balów.
(111) 302182
(220) 2011 10 20
(210) 391838
(151) 2013 01 22
(441) 2012 01 30
(732) DIGITAL INTERIORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) in360.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych,
wykończeniowych i wyposażenia wnętrz.
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(111) 302183
(220) 2012 05 25
(210) 400863
(151) 2017 09 08
(441) 2012 08 27
(732) WÓJCIK JERZY FIRMA USŁUGOWO -PRODUKCYJNO-HANDLOWA TOK-FRES, Miasteczko Śląskie, PL.
(540) TF
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny górnicze w tym: agregaty do opylania i torkretowania wyrobisk górniczych, urządzenia do podawania
pian i/lub spoiw dwuskładnikowych, tamy wentylacyjne, komory
do składowania i wymiany aparatów regeneracyjno -ucieczkowych
izolujących układ oddechowy, monitory podsadzkowe do rozdrabniania, spłukiwania i mieszania pyłów, mułów, piasku w instalacjach
podsadzkowych, głowice skrętne do iniekcji górotworu, pojemniki
do przechowywania i składowania aparatów ucieczkowych stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego, stacje do wymiany aparatów ucieczkowych, pneumatyczne pompy do tłoczenia:
wody kopalnianej, błota, szlamów, past i zapraw budowlanych,
agregaty pompowe typu MONO do wytwarzania i tłoczenia cieczy,
klejów, mieszanin zawiesinowych w podziemnych wyrobiskach górniczych, zapory pyłowe do zwalczania wybuchu pyłu węglowego
w podziemnych wyrobiskach górniczych, części do w/w urządzeń,
maszyn i narzędzi zawarte w klasie 7.
(111) 302184
(220) 2012 11 15
(210) 406955
(151) 2017 09 12
(441) 2013 03 04
(732) PLATAN HOTELS & RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PLATAN HOTELS & RESORTS
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, szampony, 16 albumy, atlasy, bloczki do pisania, broszury, periodyki, gazety, kalendarze, katalogi, książki, mapy, zeszyty, notatniki, 24 bielizna domowa,
bielizna pościelowa, bielizna stołowa tekstylna, bielizna stołowa niepapierowa, narzuty na łóżka, pokrowce na poduszki, pościel, ręczniki tekstylne, 25 bluzki, bandany na szyję, bluzy, bezrękawniki, nakrycia głowy,
koszule, T-shirty, 27 dywaniki, maty, wykładziny podłogowe, 29 bekon,
dżemy, drób, dziczyzna, filety rybne, flaki, jaja, jogurt, kaszanka, kefir,
kiełbasy, krewetki, krokiety, małże, łosoś, mięso, mleko, oliwki, przekąski, podroby, przetwory z mięsa, przekąski na bazie owoców, potrawy
rybne, sałatki owocowe i warzywne, ser, skorupiaki, ślimaki, warzywa
gotowane, wieprzowina, warzywa konserwowane, warzywa suszone,
wędliny, zupy, 30 bułki, słodkie bułeczki, chałwa, chleb, chipsy, ciasto,
cukierki, czekolada, galaretki owocowe, gofry, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, kanapki, kawa, napoje na bazie
kawy, krakersy, lody, makarony, mięsne sosy, miód, muesli, naleśniki,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao,
pizze, paszteciki, pierożki, placki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
puddingi, sosy, spaghetti, sushi, tortille, sorbety, słodycze, 31 świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby, małże, orzechy, rośliny strączkowe
świeże, 32 bezalkoholowe napoje, wody gazowane, lemoniada, koktajle
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, soki owocowe, piwo, soki warzywne, woda, 33 napoje alkoholowe, 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami, handel detaliczny środkami czystości, kosmetykami,
chemią gospodarczą, tekstyliami, książkami i artykułami biurowymi, artykułami gospodarstwa domowego, artykułami spożywczymi oraz napojami alkoholowymi, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
39 dystrybucja gazet, przechowywanie łodzi, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek morskich, rezerwowanie miejsc na podróże,
spacerowe rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, wypożyczanie łodzi i statków, 41 usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubów zdrowia, nocne klu-
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by, organizowanie i obsługa balów, koncertów, konferencji, kongresów,
seminariów, zjazdów, konkursów, przyjęć, 43 usługi w zakresie: domów
turystycznych, hoteli, hoteli dla zwierząt, moteli, pensjonatów, rezerwacji miejsc w pensjonatach na pobyt czasowy, wynajmowania pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacji kwater na pobyt czasowy, rezerwacji
miejsc w hotelach, wynajmowania pomieszczeń na pobyt, wynajmowania sal na posiedzenia.

(111) 302185
(220) 2012 11 29
(210) 407542
(151) 2017 08 03
(441) 2013 03 18
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex Max zwalcza nasilone objawy przeziębienia i grypy,
nawet suchy kaszel. Gripex Max
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, w tym środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte
w klasie 5, preparaty witaminowe mineralne.
(111) 302186
(220) 2012 11 29
(210) 407543
(151) 2017 08 03
(441) 2013 03 18
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex Max zwalcza nasilone objawy przeziębienia i grypy,
nawet katar. Gripex Max
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, w tym środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte
w klasie 5, preparaty witaminowe mineralne.
(111) 302187
(220) 2012 11 29
(210) 407545
(151) 2017 08 03
(441) 2013 03 18
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex Max zwalcza nasilone objawy przeziębienia i grypy,
nawet męską grypę. Gripex Max
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, w tym środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, wyroby medyczne zawarte w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte
w klasie 5, preparaty witaminowe mineralne.
(111) 302188
(220) 2012 11 30
(210) 407601
(151) 2017 08 25
(441) 2013 03 18
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) MOJA WODA KUBUŚ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje izotoniczne, woda mineralna gazowana i niegazowana, woda źródlana,
woda energetyzująca, napoje energetyzujące.
(111) 302189
(220) 2013 02 13
(210) 410454
(151) 2017 09 01
(441) 2013 05 27
(732) PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Goniec OnLine Light
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie w zakresie
wykorzystania Internetu, intranetu i sieci, publikacje elektroniczne, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, interfejsy komputerowejako informatyka, oprogramowanie komputerowe nagrane, programy
komputerowejako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, publikacje elektroniczne jako
moduły ładowalne, urządzenia do przetwarzania informacji, 35 usługa
polegająca na rejestracji, transkrypcji tworzeniu, kompilacji lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, kompilacja
danych matematycznych lub statystycznych sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zeznania
podatkowe(sporządzanie), przetwarzanie danych i zarządzanie nimi,
przetwarzanie baz danych i zarządzanie nimi, analizy rynkowe, komputerowe bazy danych, systematyzacja danych w bazach komputerowych,
komputerowe zarządzanie plikami, statystyczne zestawienia, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zestawienia statystyczne,
42 usługi projektowania, aktualizowania, wdrażania, testowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi szyfrowania, kon-
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wersji danych do wykorzystania w Internecie, intranecie i globalnej sieci
komputerowej, analizy systemów komputerowych, udostępnianie miejsca na serwerach w tym stronach internetowych.

(111) 302190
(220) 2013 06 14
(210) 415446
(151) 2016 10 07
(441) 2013 09 30
(732) KUSZEWSKA-NIBERON ANNA, OPALIŃSKA-KONFEROWICZ
AGNIESZKA GRAIN DE CHIC SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Grain de chic PARIS VARSOVIE
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca.
(111) 302191
(220) 2013 09 30
(210) 419591
(151) 2017 08 25
(441) 2014 01 20
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) Hubcio
(510), (511) 32 woda aromatyzowana.
(111) 302192
(220) 2013 10 01
(210) 419734
(151) 2017 09 08
(441) 2014 01 20
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Avanti Idziemy na Zakupy
(510), (511) 9 aktualizowany day-to day serwis internetowy dla kobiet o modzie i urodzie w wersji elektronicznej, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone na taśmach, na płytach DVD, CD,
YCD. płyty fonograficzne, taśmy video, taśmy magnetyczne, 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
obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz
kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie
ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem
przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej, wynajem
czasu antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów
promocyjno-reklarnowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki, usługi w zakresie badania rynku, badania
opinii publicznej, badań marketingowych, organizowanie i obsługa-handlowych lub reklamowych-pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i 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, a w tym w branży radiowo-telewizyjnej w dziedzinie programów,
promocji, sprzedaży i technologii, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w małych sklepach następujących branż: ogólnospożywcza. tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, artykuły
gospodarstwa domowego, jubilerska, odzieżowa, w tym również obuwie i nabycia głowy oraz w księgami, w aptece, w sklepie z upominkami oraz z różnorodnymi gadżetami, tj. w tzw. sklepie „śmieszne rzeczy”, w sexshopie, w salonie mody, w dużym sklepie wielobranżowym
lub w supermarkecie i hipermarkecie, jak również za pośrednictwem
systemu telezakupów oraz środków komunikacji elektronicznej, przez
strony internetowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług z branży gastronomicznej, turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody, z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury,
z branży motoryzacyjnej, z zakresu mody, pozwalające potencjalnemu
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te usługi
na stronie internetowej, usługi rachunkowo-księgowe, prenumerata
gazet dla osób trzecich, 41 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,
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widowisk, organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywkami 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,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie loterii, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
usługi reporterskie.

(111) 302193
(220) 2013 10 10
(210) 420098
(151) 2017 09 27
(441) 2014 01 20
(732) INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA
SKALNEGO, Warszawa, PL.
(540) LATERBIT
(510), (511) 17 materiały uszczelniające w postaci kitów konstrukcyjnych asfaltowo -kauczukowych do wypełniania szczelin i spoin nawierzchni drogowych, do zastosowań w inżynierii komunikacyjnej.
(111) 302194
(220) 2013 10 31
(210) 421035
(151) 2017 09 15
(441) 2014 02 17
(732) Q -SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) QRK
(510), (511) 17 rury elastyczne z tworzywa sztucznego, 19 rury
sztywne z tworzywa sztucznego, 35 sprzedaż rur z tworzywa sztucznego.
(111) 302195
(220) 2013 12 02
(210) 422212
(151) 2017 09 19
(441) 2014 03 17
(732) SOMPOLSKI BOGDAN GAZPOL ZAKŁAD INSTALATORSTWA
GAZOWEGO, Wrocław, PL.
(540) GAZPOL
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, doradztwo inżynieryjne, instalowanie i naprawa pieców gazowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy palników,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń kuchennych, usługi hydrauliczne, montaż kotłów gazowych co, instalacje
gazowe wewnętrzne, przyłącza gazowe do budynków, budowa sieci
gazowych niskiego i średniego ciśnienia, naprawa systemów doprowadzania gazu, naprawa butli z gazem, instalowanie systemów rur
doprowadzających gaz, instalowanie systemów rur przeprowadzających gazy, konserwacja i naprawa turbin gazowych, naprawa lub
konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji gazowych, instalacja urządzeń sanitarnych, montaż urządzeń sanitarnych, konserwacja urządzeń sanitarnych, serwis instalacji i urządzeń
gazowych., montaż pomp ciepła, montaż rekuperatorów ciepła,
wykonywanie prób szczelności instalacji gazowej, montaż regulatorów pokojowych przewodowych i bezprzewodowych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, zabudowy kotłowni, czyszczenie
instalacji grzewczych, modernizacja starych instalacji, montaż i naprawa systemów solarnych, serwis instalacji i urządzeń grzewczych,
42 usługi projektowania instalacji: gazowych, sanitarnych, elektrycznych, wodociągowych, grzewczych.
(111) 302196
(220) 2013 12 18
(210) 422961
(151) 2017 08 31
(441) 2014 03 31
(732) MULTI-STYK, MARTYŃSKA I MULARONEK, SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) TESLABOARDS
(540)

(531) 18.01.02, 18.01.07, 27.05.01
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(510), (511) 12 pojazdy, pojazdy elektryczne, pojazdy lądowe, pojazdy do poruszania się w powietrzu, na lądzie, po wodzie i po szynach,
pojazdy trzy lub czterokołowe, pojazdy zdalnie sterowane inne niż
zabawki, pokrowce na pojazdy, pontony, rowery, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, pojazdy silnikowe, pojazdy powietrzne, skutery, statki, statki wodne, motocykle, motorowery, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych,
obudowy do elementów pojazdów lądowych inne niż silniki, opony
do kół pojazdów, części zamienne do pojazdów, wózki trójkołowe,
wózki bagażowe, 41 organizowanie zajęć sportowych, udostępnianie urządzeń treningowych, organizowanie zawodów sportowych.

(111) 302197
(220) 2014 01 23
(210) 423981
(151) 2017 09 08
(441) 2014 05 12
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) BAJKA NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.
(111) 302198
(220) 2014 03 05
(210) 425653
(151) 2017 09 25
(441) 2014 06 23
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MiŚ przyjaciel najmłodszych
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, żółty, zielony, czerwony, fioletowy,
brązowy, czarny
(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, moduły ładowane
z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, 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, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, pamięci zewnętrzne USB, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 35 grupowanie na rzecz
osób trzecich takich towarów jak: 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, urządzenia i przyrządy
elektryczne i video do rozrywki, 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, pamięci zewnętrzne USB, 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, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy,
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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, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki
z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery, wykresy, plany,
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany,
artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 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, usługi portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: publikacji tekstów innych niż
reklamowe, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków,
publikacji elektronicznych niepobieranych, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, edukacji,
organizowania i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, organizowania i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowania wystaw
dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, 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, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 302199
(220) 2014 03 07
(210) 425805
(151) 2016 11 02
(441) 2014 06 23
(732) STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR,
Warszawa, PL. ;
(540) MUZEUM UTRACONE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne, optyczne i elektroniczne nośniki danych, publikacje elektroniczne, programy komputerowe, płyty CD,
DVD, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, filmy i animacje, 16 albumy, broszury, czasopisma, fotografie, grafiki, kalendarze, kartki okolicznościowe, katalogi, książki, litografie, mapy, materiały drukowane, makiety architektoniczne, modele, nalepki, naklejki, obrazy,
plakaty, plansze, pocztówki, prospekty, przewodniki, publikacje, reprodukcje graficzne, rysunki, torby i torebki do pakowania z papieru,
kartonu i tworzyw sztucznych, zakładki do książek, 35 usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji, rozpowszechniania materiałów reklamowych, sprzedaży wydawnictw, pamiątek, mechandising,
reklama internetowa, reklama w socialmedia, 38 usługi produkcji
i rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, programów informacyjnych, usługi
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, 41 usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych,
wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, muzea (usługi-).
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 302200
(220) 2014 03 31
(210) 426838
(151) 2017 09 06
(441) 2014 07 21
(732) PODKARPACKI PARK LOGISTYCZNY OMEGA PILZNO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mokrzec, PL.
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(540) Podkarpacki Park Logistyczny OMEGA Pilzno
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnoczerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 benzyna, diesel, dodatki niechemiczne do paliw, energia elektryczna, mazut, oleje przemysłowe i napędowe, paliwa gazowe, paliwa silnikowe, paliwa na bazie alkoholu, smary, 36 usługi w zakresie: administrowanie nieruchomościami, agencje celne, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, oszacowanie [wycena] majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],,
39 usługi w zakresie: dostarczanie paczek, dostarczanie towarów
[zaopatrzenie], dystrybucja prądu elektrycznego, logistyka transportu, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, składowanie, składowanie towarów, spedycja, transport, wynajmowanie magazynów.
(111) 302201
(220) 2014 04 10
(210) 427364
(151) 2017 09 09
(441) 2014 07 21
(732) TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: błękitny
(531) 03.04.01, 03.04.04
(510), (511) 31 darń, darń naturalna, drewno w kłodach, drewno
w stanie surowym, pnie drzew, kora surowa, korek jako surowiec,
35 agencje importowo -eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura
pośrednictwa pracy, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw
sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie
wydajności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe
wyceny, administrowanie hotelami, impresariat w działalności artystycznej, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing,
maszynopisanie, usługi modelingowe do celów promocji sprzedaży
i reklamy, obróbka tekstów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów reklamowych,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywa-
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nia usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
przygotowanie listy płac, public relations, agencje public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, usługi stenograficzne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, reklama
telewizyjna, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w z zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wyceny handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 37 asfaltowanie, bieżnikowanie opon, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, 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], eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie, konserwacja
oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, 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, izolowanie budynków, kamieniarstwo,
instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja i naprawy palników, konserwacja i naprawy sejfów,
konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie samochodów, nadzór budowlany,
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, 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, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie noży, piaskowanie, polerowanie pojazdów, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny
pościelowej, pranie na sucho, prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczo-
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nych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych,
roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie
pojazdów, stolarstwo meblowe [naprawy], szlifowanie za pomocą
sproszkowanego pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych,
usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi pralni, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie
i obsługa], usługi stoczniowe, wiercenie studni, wiercenie szybów
olejowych lub gazowych, wulkanizacja opon [naprawy], wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp odwadniających,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, wynajem żurawi [maszyny budowlane], wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed korozja, zabezpieczanie przed wilgocią [budownictwo], naprawa zamków, zegarmistrzostwo [naprawa i konserwacja], malowanie i naprawy
znaków.

(111) 302202
(220) 2014 06 09
(210) 429792
(151) 2017 09 07
(441) 2014 09 29
(732) SYNDYKAT TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PODATKI DORADZTWO AUDYT SYNDYKAT TAX
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, zarządzanie działalnością gospodarczą usługi doradcze, 41 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, 45 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, edukacja.
(111) 302203
(220) 2014 08 18
(210) 432385
(151) 2017 09 12
(441) 2014 12 08
(732) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ,
Warszawa, PL.
(540) MISTiA FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji od 1991
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 27.01.06, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, książki, afisze, albumy, blankiety, broszury, druki, formularze,kalendarze, katalogi, naklejki, nalepki,
obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje drukowane, rysunki,
skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek, ulotki,
poradniki, teczki, materiały instruktażowe i szkoleniowe, 35 badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, outsourcing,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, sondaże opinii,
prognozy ekonomiczne, udzielanie organizacyjnego, merytorycznego i technicznego wsparcia osobom i podmiotom w związku z realizacją celów fundacji, inicjowanie i wspieranie współpracy partnerów
z różnych sektorów służącej podnoszeniu standardów i profesjonalizacji działań podmiotów samorządowych, organizowanie wystaw
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w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, reklama, reklama korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
dystrybucja materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, agenq’e informacyjne,
public relations, usługi konsultingowe w kwestiach ekonomicznych,
ushigi konsultingowe w kwestiach rozwoju lokalnego gmin i powiatów, usługi konsultingowe w kwestiach opracowywania strategii
działania przedsiębiorstw, marketing, doradztwo i pomoc w zakresie
marketingu przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów (prace biurowe), pomoc w przygotowywaniu dokumentów, wynajem
sprzętu biurowego, informacja o powyższych usługach, 36 analizy
finansowe, doradztwo finansowe, usługi konsultingowe w kwestiach
finansowych, pośrednictwo finansowe, wspieranie finansowe osób
fizycznych i instytucji, usługi w zakresie prowadzenia działalności
charytatywnej usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w zakresie usług dotyczących
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, najem nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni
biurowych, informacja o powyższych usługach, 38 usługi agencji
informacyjnej, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, informacja o powyższych usługach,
39 usługi transportowe, usługi przewozu osób, usługi zapewniania
miejsc parkingowych, pośrednictwo w zakresie transportu, pośrednictwo w zakresie usług przewozu osób, informacja o powyższych
usługach, 40 usługi poligraficzne, informacja o powyższych usługach, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, instruktaże,
organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, forów, organizowanie
prelekcji, organizowanie konkursów, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków,
także w formie elektronicznej, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, doradztwo
zawodowe, wynajem sprzętu konferencyjnego, usługi konsultingowe w kwestiach rozwoju oświaty, usługi wydawnicze, informacja
o powyższych usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych
i technicznych oraz ich projektowanie, prace badawczo-rozwojowe
na rzecz osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, utrzymywanie i tworzenie
stron internetowych dla osób trzecich, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi graficzne, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych, informacja o powyższych usługach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, wynajmowanie pomieszczeń, usługi konsultingowe w kwestiach rozwoju
turystyki, informacja o powyższych usługach, 45 usługi prawnicze,
usługi w zakresie pomocy i doradztwa prawnego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi konsultingowe w kwestiach prawnych,
badania prawne, mediacje, informacja o powyższych usługach.

(111) 302204
(220) 2014 08 29
(210) 432791
(151) 2017 09 12
(441) 2014 12 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, PL.
(540) LAMINAM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby dekoracyjne, lakiery, emalie, 17 zaprawy izolacyjne, żywice akrylowe, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, lateks, syntetyczne żywice, sztuczne żywice, tkaniny z włóka szklanego do izolacji, uszczelnienia wodoodporne, żywice syntetyczne.
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(111) 302205
(220) 2014 10 09
(210) 434289
(151) 2017 09 12
(441) 2015 01 19
(732) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, Warszawa, PL.
(540) MISTIA
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej/ doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, outsourcing, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
sondaże opinii, prognozy ekonomiczne, udzielanie organizacyjnego,
merytorycznego i technicznego wsparcia osobom i podmiotom,
inicjowanie i wspieranie współpracy partnerów z różnych sektorów
służącej podnoszeniu standardów i profesjonalizacji działań podmiotów samorządowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, rekrutacja personelu, reklama, reklama korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, agencje informacyjne, public relations, usługi konsultingowe w kwestiach ekonomicznych, usługi konsultingowe w kwestiach rozwoju lokalnego jednostek samorządu terytorialnego, usługi
konsultingowe w kwestiach opracowywania strategii działania przedsiębiorstw, marketing, doradztwo i pomoc w zakresie marketingu
przedsiębiorstwa, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
społecznych, prace biurowe, przygotowywanie dokumentów, pomoc
w przygotowywaniu dokumentów, wynajem sprzętu biurowego, informacja o powyższych usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, edukacja, informacja o edukacji, instruktaże,
organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, forów, organizowanie
prelekcji, organizowanie konkursów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków, także
w formie elektronicznej, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe,
wynajem sprzętu konferencyjnego, usługi konsultingowe w kwestiach
rozwoju oświaty, kształcenia, edukacji, usługi wydawnicze, informacja
o powyższych usługach.
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(111) 302207
(220) 2014 10 30
(210) 435117
(151) 2017 09 18
(441) 2015 02 16
(732) JJ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ADBL
(540)

27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki do chłodzenia silników w pojazdach, czynniki
chłodzące klimatyzacji w pojazdach, środki do konserwacji klimatyzacji samochodowych, płyny akumulatorowe, środki chemiczne
do barwienia metali, dodatki chemiczne do paliw silnikowych,
dodatki detergentowe od paliw, preparaty do oszczędzania paliw,
preparaty chemiczne zapobiegające zagotowaniu się silnikowego
czynnika chłodzącego, antydetonatory do silników spalinowych,
filtry ceramiczne, filtry węglowe, płyny hamulcowe, katalizatory
chemiczne, mastyksy do opon, mastyksy do skór, preparaty chemiczne utrwalające stopy metali, zestawy składników do naprawy
kół, ciecze hydrauliczne do obwodów hydraulicznych, preparaty
chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do impregnowania i nadawania nieprzepuszczalności materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne do nadawania nieprzepuszczalności
materiałów tekstylnych, woda destylowana, sole złota, sole żelaza, żywice syntetyczne w stanie surowym, 3 wyroby kosmetyczne
i perfumeryjne, kosmetyki samochodowe, preparaty do czyszczenia i mycia pojazdów, detergenty, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, olejki perfumeryjne, pasty, szampony, płyny do mycia
szyb, płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do samochodów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła,
mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, pasty do skór, preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii samochodowych, kremy do polerowania, środki do nadawania połysku,
papier ścierny, papier polerujący, środki do usuwania rdzy, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, oleje samochodowe i tłuszcze, smary, mieszaniny
pochłaniające kurz, mieszaniny nawilżające i wiążące, paliwa,
spirytus silnikowy, antypoślizgowe środki do pasów, denaturat,
paliwo do silników diesel (a) i benzynowych, ropa naftowa surowa
i rafinowana, oleje napędowe, oleje silnikowe, benzyna, benzyna
lekka, paliwo gazowe, oleje do farb, oleje do smarowania, grafit
smarujący, oleje i smary do konserwacji powierzchni narażonych
na korozje, paliwa mineralne, nafta, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, alkohol jako paliwo, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna akcesoriów oraz kosmetyków do pojazdów
mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu akcesoriów
oraz kosmetyków do pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych do tych pojazdów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej akcesoriów oraz
kosmetyków do pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych do pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw handlowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, 37 usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych, pojazdów samochodowych, usługi mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych, usługi samoobsługowych myjni
samochodowych, usługi regeneracji pojazdów mechanicznych
oraz części zamiennych do tych pojazdów, usługi wulkanizacyjne,
wynajmowanie pojazdów mechanicznych i sprzętu, tuning samochodowy, usługi polegające na zwiększaniu parametrów silnika,
na zwiększaniu parametrów nadwozia i podwozia, ulepszanie pojazdów mechanicznych, usługi w zakresie instalowania instalacji
gazowych w pojazdach mechanicznych i usługi napraw instalacji
gazowych w pojazdach, 39 dzierżawa lub wynajem pojazdów
samochodowych i innych środków transportu, dzierżawa lub wynajem pojazdów wyścigowych samochodowych, usługi wynajmu
powierzchni salonów samochodowych, zarządzanie i administrowanie parkingami, wynajem miejsc parkingowych i parkingów,
garaży, powierzchni magazynowych, hall do składowania, podnajmowanie lub wynajmowanie miejsc do parkowania i postoju,
holowanie pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa.

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 18.01.01, 18.01.05, 18.01.07, 18.01.23, 18.03.01, 18.05.01,

(111) 302208
(220) 2014 11 21
(210) 435911
(151) 2017 09 18
(441) 2015 03 02
(732) TOYA TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Koneser

(111) 302206
(220) 2014 10 14
(210) 434484
(151) 2017 09 11
(441) 2015 02 02
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) vitaexpert
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów
zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające dietę, żywność dietetyczna, produkty zawierające witaminy
i/lub minerały, substancje roślinne, środki specjalnego przeznaczenia
żywnieniowego-wszystkie wymienione towary na bazie produktów
zawartych w tej klasie-przeznaczone do innych celów niż farmaceutycznych lub leczniczych lub zdrowotnych, na bazie białka.
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki weterynaryjne, w tym środki do poprawiania kondycji gołębi i innych
ptaków, preparaty witaminowe, suplementy do żywności do celów
weterynaryjnych, medyczne dodatki do pasz, produkty sanitarne
do celów weterynaryjnych, dodatki niemedyczne do żywności dla
zwierząt, w tym suplementy do żywności.

(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, brązowy, szary
(531) 04.05.21, 22.01.06, 22.01.10, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 usługi stacji telewizyjnych, przekazywanie głosu i obrazu jakąkolwiek techniką w tym cyfrową, transmitowanie obrazu
i dźwięku, kodowanie i dekodowanie sygnałów dźwiękowych i wizualnych, rozpowszechnianie i dystrybucja programów telewizyjnych,
41 usługi w zakresie rozrywki, telewizyjne programy muzyczne.
(111) 302209
(220) 2014 11 26
(151) 2017 09 19
(441) 2015 03 16
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) siemovit
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, chleb, bułki.

(210) 436053

(111) 302210
(220) 2014 11 26
(210) 436055
(151) 2017 09 19
(441) 2015 03 16
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) lady grenadina
(510), (511) 32 syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów.
(111) 302211
(220) 2014 12 08
(210) 436573
(151) 2016 06 20
(441) 2015 03 30
(732) PIETRZAK ANNA ADS PROFESSIONAL, Podolszyn Nowy, PL.
(540) AD Grupa TURN ON ECOLOGY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 chemia przemysłowa w zakresie gospodarstwa domowego i innych towarów z klasy 03, 16 ręczniki papierowe, papiery toaletowe, 21 mopy, dozowniki.
(111) 302212
(220) 2014 12 19
(210) 437042
(151) 2017 07 28
(441) 2015 03 30
(732) ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ZM SILESIA SA
(510), (511) 6 płyty i arkusze blachy, boazeria metalowa, metalowe
płyty dla budownictwa, cynk, dachówki metalowe, pokrycia metalowe dachów, drut aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stopów metali nieszlachetnych, gzymsy metalowe, haki
metalowe, kolanka do rur metalowe, kosze dachowe metalowe, drut
cynkowy, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, rynny
metalowe, stopy metali nieszlachetnych, systemy rynnowe z metali,
pokrycia metalowe elewacji budynków, 37 usługi dekarskie, zabezpieczanie przed korozją, nadzór budowlany, 40 obróbka metali, odlewanie metali, profilowanie blach, walcowanie blach, walcowanie
anod, odlewanie anod, przeciąganie drutu, 42 opracowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane, badania chemiczne,
badania w dziedzinie fizyki, kontrola jakości, testowanie materiałów.
(111) 302213
(220) 2012 08 06 K
(151) 2017 09 20
(441) 2015 03 30
(732) NIMOL B.V., BREDA, NL.
(540) PARASTOP
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(210) 437356

(111) 302214
(220) 2015 01 19
(210) 437816
(151) 2015 10 09
(441) 2015 05 11
(732) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia, PL.
(540) witlight
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej i handlowej: doradztwa w organizowaniu,
prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową,
informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
promocji sprzedaży dla osób trzecich: zbieranie w jednym miejscu
z korzyścią dla innych różnorodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie tych towarów w dogodny sposób i ich nabywanie
w sklepie i/lub w hurtowni, również przez Internet dla towarów takich jak: 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, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 302215
(220) 2015 01 26
(210) 438075
(151) 2017 09 15
(441) 2015 05 11
(732) SIKORA MAREK, Chrzanów, PL.
(540) FIBAR
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, oczyszczanie,
kwasy, środki żrące, zmywacz budowlany.
(111) 302216
(220) 2015 02 03
(210) 438481
(151) 2017 09 01
(441) 2015 05 25
(732) AKSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osiek, PL.
(540) Soleo
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, migdały mielone, pestki, słonecznika, owoce kandyzowane, orzechy, preparowane, orzechy, przetworzone, orzeszki przetworzone, orzeszki
solone, krokiety, placki ziemniaczane, hamburgery, hot-dogi, 30 paluszki, paluszki oblane czekoladą, precle, kanapki, kukurydza prażona, pop -corn, produkty mleczne, słone i pikantne ciasteczka, krakersy, suchary, żywność na bazie mąki, chipsy kukurydziane, 31 orzeszki
świeże, orzechy świeże, kukurydza, migdały, orzechy kokosowe, sezam.
(111) 302217
(220) 2015 02 19
(210) 439257
(151) 2017 08 25
(441) 2015 06 08
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) #greatidea
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno -sterujące,
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urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz 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, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych-karty inteligentne, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane:
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta
używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje
edukacyjne, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne
zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte
w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery,
ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe,
kupony bankowe, czeki bankowe, reklamy drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, finansowanie
leasingu pojazdów, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza,
monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi
funduszy emerytalno -rentowych, usługi finansowe dla emerytów,
usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie,
oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku
papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania
giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu
papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta,
informacja finansowa, w tym usługi przygotowywania finansowych
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami
wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń
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z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych,
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz
i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe,
świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek
uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem,
tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia
samochodowe, doradztwo na rzecz likwidatora szkód, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
finansowanie zakupu maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń produkcyjnych, sprzętu medycznego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz
urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji
tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe,
oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa
poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć
internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informacyjne,
umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do prze-
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syłania informacji, usługi łączności telefonicznej, leasing urządzeń
telekomunikacyjnych, leasing instalacji telekomunikacyjnych, informacja o ww. usługach, 42 licencjonowanie, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych,
tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie,
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup
użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, 45 doradztwo prawne, usługi prawne,
udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie
przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(111) 302218
(220) 2015 02 23
(210) 439353
(151) 2017 09 15
(441) 2015 06 08
(732) RADPAK FABRYKA MASZYN PAKUJĄCYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) radpak
(510), (511) 7 maszyny pakujące, kartoniarki, linie pakujące, automatyczne systemy licząco -grupujące, paletyzatory, roboty pakujące, przenośniki taśmowe, 9 wagi, dozowniki wagowe, 42 badania
i usługi naukowo techniczne, badania i usługi naukowo techniczne
w zakresie projektowania i wykonawstwa, maszyn i urządzeń, przemysłowych, maszyn pakujących, kartoniarek, linii pakujących, systemów licząco -grupujących, paletyzatorów, robotów pakujących,
przenośników taśmowych, wag, dozowników wagowych, technologii i produkcji opakowań produktów.
(111) 302219
(220) 2015 04 20
(151) 2017 08 31
(441) 2015 08 03
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) propharma NATURA
(540)

(210) 441636

Kolor znaku: czarny, zielony, ciemnozielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 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, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne,
ciastka, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, wyroby cukiernicze, ciasto
na ciastka, 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 spożyw-
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czych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki jako przyprawa, grysik kukurydziany, guma do żucia nie 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,
itp., tarty z owocami, tortille, wanilia jako aromat, wermiszel, woda
morska do gotowania, wodorosty jako przyprawa, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła konserwowane jako
przyprawy, zioła przetworzone do celów spożywczych, żywność
na bazie mąki, 35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu
takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, miody, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu:
specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, żywności organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów,
produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu pszczelego),
przypraw, syropów, czekolad.

(111) 302220
(220) 2015 04 22
(151) 2017 09 20
(441) 2015 08 03
(732) DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnków, PL.
(540) BAR line
(540)

(210) 441710

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski, szary
(531) 11.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 urządzenia mroźnicze stanowiące wyposażenie barów, pubów, klubów, kawiarń i restauracji, podstawy mroźnicze
blatów barów, podstawy mroźnicze i chłodnicze jako wyposaże-
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nie ciągów barowych, moduły chłodnicze mebli barowych, meble wyposażone w urządzenia chłodnicze i mroźnicze stanowiące
wyposażenie barów, pubów, klubów, kawiarń i restauracji, czajniki
elektryczne, instalacje do dystrybucji wody, urządzenia do gastronomii, urządzenia do chłodzenia napojów, lodówki, płyty grzejne,
podgrzewacze talerzy, zlewozmywaki, korpusy grzewcze, płyty
grzejne, grille elektryczne jako wyposażenie kuchni, formy do wypiekania ciasta elektryczne, filtry wody pitnej, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i maszyny do chłodzenia, urządzenia
dogrzewania na paliwa stałe, płynne łub gazowe, części instalacji
klimatyzacyjnych, urządzenia do klimatyzacji, wyciągi kominowe,
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, elektryczny sprzęt kuchenny, opiekacze chleba, krany, lampy elektryczne, oświetlenie diodami LED, oświetlenie sufitowe, odpowietrzacze do parowej instalacji
grzewczej, piece z gorącym powietrzem, szuflady piecowe, aparaty
do wentylacji, rożna jako wyposażenie kuchni, elektryczne przybory
kuchenne, parowniki, pasteryzatory, piekarniki, urządzenia do podgrzewania wody, instalacje do podgrzewania wody gorącej, instalacje do chłodzenia, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne,
sprzęt kuchenny elektryczny, piece do urządzeń grzewczych, armatura do pieców, zamrażarki, lady kuchenne, witryny chłodnicze,
kuchnie, kuchenki i instalacje do gotowania elektryczne, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, umywalki, urządzenia do chłodzenia mleka, szybkowary elektryczne, pasteryzatory, ekspresy do kawy
elektryczne, zapalniczki do gazu, 20 meble stanowiące wyposażenie
barów, pubów, klubów, kawiarń i restauracji, lady barowe, bufety,
podstawy narożne do łączenia elementów barów pod różnymi kątami, moduły meblowe barowe, bary, płyty wierzchnie barów z kamienia, z drewna, z kompozytów tworzyw sztucznych, moduły szafkowe
i szufladowe jako wyposażenie barów, półki wiszące, panele ścienne,
podesty, stanowiska narożne barów, szuflady, barki ruchome, stojaki na butelki, drzwi do mebli gastronomicznych, gabloty, kontuary,
meble metalowe, półki metalowe, pojemniki z metalu i z tworzyw
sztucznych, stoły, blaty do stołów, stoły metalowe, wózki meblowe,
szafki z przegródkami, szafki, regały.

(111) 302221
(220) 2015 04 24
(210) 441943
(151) 2017 08 25
(441) 2015 08 03
(732) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, PL.
(540) SOCZYSŁAW
(510), (511) 16 wyroby z papieru lub z tektury, publikacje i materiały drukowane, materiały reklamowe i promocyjne w formie druków,
plakatów, tablic reklamowych z papieru lub z tektury oraz materiałów piśmiennych, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody
gazowane, wody niegazowane, wody smakowe, napoje owocowe
i soki owocowe, koktajle, koktajle owocowe, koktajle warzywne,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, 35 usługi reklamowe
i promocyjne, organizowanie imprez o charakterze promocyjnym,
informacja reklamowa i promocyjna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, bary, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, koktajlbary, serwowanie jedzenia i napojów,
herbaciarnie.
(111) 302222
(220) 2015 04 30
(210) 441969
(151) 2017 08 25
(441) 2015 08 17
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) Deserowe marzenie
(510), (511) 29 galaretki owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, jogurt, śmietanka w proszku, 30 budynie deserowe, budyń
w proszku, smakowe galaretki deserowe, desery, kisiele, cukier, cukier waniliowy, proszek do pieczenia.
(111) 302223
(220) 2015 05 25
(210) 442865
(151) 2016 11 04
(441) 2015 09 14
(732) ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA, Poznań, PL.
(540) TERAŹNIEJSZA PRAWDA
(510), (511) 16 książki i inne publikacje, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, podręczniki, materiały
do nauczania, gazety, gazetki, czasopisma, magazyny, broszury,
katalogi, ulotki, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, druki, zeszyty, zakładki do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisania,
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skoroszyty na dokumenty, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, 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,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne czasopism, gazet, książek, fotografii, poradników, broszur, doradztwo w zakresie edukacji
lub kształcenia, kursy językowe, organizowanie wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, produkcja i organizowanie imprez artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, występów,
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konkursów, loterii, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, promocja twórców i różnych dziedzin twórczości
artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury,
prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi tłumaczeniowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych
i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów,
usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi biblioteki fotograficznej/
filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków
elektronicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, coaching.

(111) 302224
(220) 2015 06 09
(210) 443426
(151) 2017 08 25
(441) 2015 09 28
(732) LUXIMO I. KRUPA, M. KRUPA SPÓŁKA JAWNA, Kielce, PL.
(540) LUXIMO
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, administrowanie nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, informacje bankowe, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, finansowanie inwestycji, leasing, usługi deweloperskie, usługi
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, 37 budownictwo, usługi związane z wykonywaniem budynków, prace budowlane, instalacyjne, remontowe, wykończeniowe i dekoratorskie,
restauracja budynków i mieszkań, utrzymanie i konserwacja budynków, przygotowanie mieszkań do sprzedaży lub wynajmu, 42 projektowanie budynków, projektowanie wnętrz, aranżacja wnętrz.
(111) 302225
(220) 2015 06 24
(151) 2017 08 31
(441) 2015 10 12
(732) SZANIAWSKI WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) ARSKOM GROUP
(540)

(210) 443967

Kolor znaku: czarny, niebieski, srebrny, fioletowy
(531) 27.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, agencje
reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dzie-
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dzinie reklamy, prenumerata gazet [dla osób trzecich], marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, modeling -usługi
do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, opinie -sondaże, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, plakaty reklamowe -rozlepianie,
pokazy mody w celach promocyjnych -organizacja, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, prenumerata
czasopism-usługi [dla osób trzecich], produkcja filmów reklamowych, kolportaż próbek, public relations, public relations-agencje,
reklama radiowa, reklama, reklama -rozpowszechnianie materiałów
[ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamowe i sponsorowane teksty-tworzenie, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, telemarketing, usługi menedżerskie dla sportowców, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on -line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on -line nie do pobrania, publikowanie
książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe].

(111) 302226
(220) 2015 07 08
(151) 2017 09 15
(441) 2015 10 26
(732) KUBIK MARCIN, Gdynia, PL.
(540)

(210) 444570

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.09.01, 25.05.25, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe i programy multimedialne,
programy komputerowe do przeprowadzania wywiadu i stawiania
diagnozy medycznej/psychologicznej/logopedycznej, interfejsy pomiarowe i diagnostyczne, połączone z komputerem urządzenia
do celów dydaktycznych, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki
danych, płyty, dyski z nagraniami, udostępnianie materiałów instruktażowych i do edukacji oraz publikacji elektronicznych poprzez
sieci komunikacyjne, komputerowe oraz Internetowe, 41 usługi
edukacyjno -szkoleniowe, usługi edukacyjno -szkoleniowe dla personelu medycznego, psychologów i psychoterapeutów, specjalności
paramedycznych i niemedyków, edukacja, psychoedukacja, edukacja prozdrowotna, edukacja dot. chorób i ich prewencji, edukacja stacjonarna i na odległość (poprzez komputer, Internet, sieci komunikacyjne,
korespondencyjne), Poradnictwo i działalność edukacyjno-szkoleniowa
w zakresie medycyny, psychologii, dietetyki, wychowania, edukacji, radzenia sobie ze stresem, zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych, psychosomatyki, promocji zdrowia polegającej na działaniach służących
prewencji/zapobieganiu zachorowania na różne choroby psychiczne
i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób zdrowych
i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana do osób
w różnym wieku, profilaktyki i leczenia chorób i otyłości oraz innych
schorzeń, w tym chorób cywilizacyjnych (chorób serca i naczyń, otyłości, zaburzeń i chorób psychicznych), usługi edukacyjno-szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy, podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, pisanie i publikowanie
tekstów dotyczących wychowania, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży i dotyczących zakresu prowadzonej działalności edukacyjno-
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-szkoleniowej i diagnostyczno -terapeutyczno -leczniczej, prowadzenie warsztatów i treningów ukierunkowanych na redukcją masy
ciała, Usługi edukacyjno -szkoleniowe, w tym szkolenia, warsztaty,
instruktaże, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych oraz sesji naukowych, wykładów, Usługi w zakresie działalności wydawniczej, publikowanie -w tym online -książek/periodyków, usługi szkoleniowe i edukacyjne, publikacje elektroniczne, pisanie i publikowanie
tekstów, produkcja filmów i fotoreportaży edukacyjnych, usługi reporterskie w zakresie zdrowia, tworzenie, obróbka i publikacja obrazów cyfrowych, organizacja turnusów szkoleniowych, edukacyjnych, leczniczych, komputerowe przygotowywanie materiałów
do edukacji, prowadzenie zajęć fitness, zajęć ruchowych służących
poprawie i utrzymaniu zdrowia i kondycji fizycznej, prowadzenie zajęć ruchowych prowadzących do wyrobienia prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych, organizacja obozów i zawodów związanych z aktywnością ruchową, usługi związane z utrzymaniem
I poprawą kondycji fizycznej, w tym z wykorzystaniem urządzeń
wspomagających ćwiczenia, organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, kultura fizyczna, usługi edukacyjne w zakresie nauczania
języka obcego, w tym specjalistycznego, 42 przeprowadzanie badań naukowych badań naukowych z zakresu psychologii klinicznej,
psychologii zdrowia, medycyny-w tym prowadzenie, planowanie,
monitorowanie, obróbka statystyczna wyników, wyciąganie wniosków, usługi opracowania oprogramowania komputerowego, usługi
tworzenia informatycznej bazy danych, usługi prowadzenia witryn
internetowych, platform edukacyjnych i Innych źródeł dostępnych
poprzez globalną sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych
programów wyszukujących do uzyskania Informacji i danych w globalnej sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób
trzecich w globalnej sieci komputerowej, usługi udostępniania stron
internetowych i/lub intranetowych zawierających informacje o szeroko rozumianej tematyce medycznej, paramedycznej, psychologicznej, logopedycznej i edukacyjno -szkoleniowej-aktualizowane
co jakiś czas, pozwalające użytkownikom na tworzenie własnych
treści i dzielenie się nimi z innymi użytkownikami (internetowe strony społecznościowe), 44 kompleksowe usługi z zakresu opieki zdrowotnej, medycyny, psychologii, paramedycyny, medycyny konwencjonalne i niekonwencjonalne, medycyny zachowawczej i zabiegowe,
dietetyki, logopedii, fizjoterapii i rehabilitacji, mające na celu poprawę i utrzymanie zdrowia, kompleksowe usługi psychologiczne
świadczone przez psychologów i/lub psychoterapeutów różnych
specjalności i pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie funkcjonowania w zakresie zdrowia psychicznego -diagnoza, poradnictwo, ocena funkcjonowania psychicznego, promocja zdrowia polegająca na działaniach
służących prewencji/zapobieganiu zachorowania na różne choroby
psychiczne i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich,
do osób zdrowych i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana do osób w różnym wieku, orzekanie i opiniowanie o stanie
zdrowia, psychoterapia z wykorzystaniem dostępnych metod, usługi obejmujące diagnozę psychologiczną/psychoterapeutyczną-w tym z wykorzystaniem różnych metod pomocniczych np. psychotesty, usługi terapeutyczne/lecznicze -w tym psychoterapia
indywidualna i grupowa, wsparcie psychologiczne, terapia i rehabilitacja neuropsychologiczna, psychoterapia m.in. z zakresu kardiopsychologii, seksuologii, zaburzeń odżywiania, psychodietetyki, usługi z zakresu psychoseksuologii i seksuologii-diagnoza, terapia,
rozwój osobisty, ocena funkcjonowania poznawczego, psychoterapia, warsztaty dla chorych somatycznie, prowadzenie treningów relaksacyjnych, neurobiofeedback, couching, terapia uzależnień, prewencja i leczenie chorób cywilizacyjnych, prewencja i leczenie
czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, psychoterapia chorób
psychiatrycznych i zaburzeń osobowości, kompleksowe usługi logopedyczne świadczone przez logopedów różnych specjalności i pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, służące zachowaniu,
przywracaniu i poprawie funkcjonowania zdrowia, diagnoza, poradnictwo, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, terapia logopedyczna i neurologopedyczna z wykorzystaniem dostępnych metod,
emisja głosu, terapia jąkania i innych zaburzeń mowy, kompleksowe
usługi w zakresie poradni psychologiczno -pedagogicznych, obejmujące działalność psychologów/psychoterapeutów, pedagogów
i logopedów, usługi z zakresu diagnostyki i terapii m.in. dysleksji,
problemów szkolnych, ADHD, autyzmu, zaburzeń mowy, zaburzeń
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głosu i słuchu, stresu, konsultacje i terapia psychologiczna dla dzieci,
prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, usługi psychologiczno-pedagogiczne świadczone dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom
i nauczycielom związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży, usługi diagnostyczno -terapeutyczno -lecznicze mające
na celu przywrócenie do aktywności zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych, doradztwo zawodowe, kompleksowe usługi
w zakresie dietetyki-porady, diagnoza, terapia, leczenie dietetyczne,
kompleksowe interdyscyplinarne stacjonarne i internetowe usługi
z zakresu badania, diagnozy i leczenie otyłości i chorób cywilizacyjnych, promocji zdrowia i aktywności fizycznej, kompleksowe usługi
fizjoterapeutyczne świadczone przez fizjoterapeutów różnych specjalności i pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, służące
zachowaniu, przywracaniu i poprawie funkcjonowania zdrowia, diagnoza, poradnictwo, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, terapia zajęcia indywidualne i grupowe, prowadzenie profilaktyki i leczenia wad postawy, leczenie zespołów bólowych narządu ruchu,
kompleksowe usługi medyczne świadczone przez lekarzy różnych
specjalności, pielęgniarki, rehabilitantów, specjalistów terapii zajęciowej i terapii ruchem oraz innych specjalności medycznych i paramedycznych świadczących usługi służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, diagnoza, poradnictwo, konsultacje,
promocja zdrowia polegająca na działaniach służących prewencji/
zapobieganiu zachorowania na różne choroby psychiczne i somatyczne u osób z czynnikami ryzyka i bez nich, do osób zdrowych
i chorych, jako prewencja pierwotna i wtórna, kierowana do osób
w różnym wieku, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
diagnostyka-badania diagnostyczne (obrazowe, laboratoryjne, bakteriologiczne, inwazyjne), stawianie diagnozy, ocena rokowania,
lecznicze (zachowawcze i inwazyjne, ambulatoryjne i stacjonarne),
usługi polegające na diagnozowaniu i leczeniu środkami farmakologicznymi, inwazyjnymi, endoskopowymi, ruchem, usługi medyczne
i psychologiczne wykonywanie w miejscu pracy, przychodni, szkole,
w miejscu zamieszkania, na świeżym powietrzu, usługi w zakresie
analityki medycznej, kompleksowe usługi szpitalne, kliniczne i ambulatoryjne, usługi w zakresie medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, usługi m.in. w zakresie chiropraktyki, fizykoterapii,
masażu leczniczego, hipoterapii i innych terapii z udziałem zwierząt
i metod naturalnych, usługi w zakresie chirurgii m.in. plastycznej,
stomatologii i protetyki stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej
i rekonwalescencji, promocji zdrowia, zdrowia publicznego, profilaktyka i leczenie chorób układu sercowo -naczyniowego, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób cywilizacyjnych, otyłości, chorób układu kostno -stawowego oraz innych chorób i zaburzeń dot. usług
świadczonych przez specjalistów medycyny i psychologii różnych
specjalności, prewencja i leczenie chorób cywilizacyjnych, prewencja i leczenie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, usługi
diagnostyczno -terapeutyczno -lecznicze skierowane do grupy osób
z zaburzeniami słuchu i mowy .
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(540) INVESTO 100 EC
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 302230
(220) 2015 07 20
(210) 444973
(151) 2017 09 12
(441) 2015 10 26
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Herbos 110 EC
(510), (511) 3 herbicydy.
(111) 302231
(220) 2015 07 20
(210) 444974
(151) 2017 09 12
(441) 2015 10 26
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Apis 200 SE
(510), (511) 5 insektycydy.
(111) 302232
(220) 2015 08 03
(210) 445502
(151) 2017 09 09
(441) 2015 11 09
(732) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) TROPICO
(510), (511) 30 czekolada, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao lub
czekolady.
(111) 302233
(220) 2015 07 31
(210) 445458
(151) 2017 08 31
(441) 2015 11 09
(732) KOCHAŃSKI ZIĘBA & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) I MOSESS
(510), (511) 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie na rzecz osób trzecich reklam w sieciach informatycznych
a zwłaszcza w Internecie, 38 prowadzenie i obsługa internetowych
serwisów informacyjnych, baz danych i katalogów stron internetowych, 41 organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów, 42 tworzenie i administrowanie stron WWW,
witryn i portali, 45 usługi arbitrażowe, badania prawne, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, usługi mediacyjne, usługi w zakresie sprzedaży praw autorskich i licencji, usługi pomocy w rozstrzyganiu spraw spornych.

(111) 302228
(220) 2015 07 20
(210) 444970
(151) 2017 09 12
(441) 2015 11 09
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Monarchi 110 EC
(510), (511) 5 herbicydy.

(111) 302234
(220) 2015 10 23
(210) 448439
(151) 2017 09 09
(441) 2016 02 01
(732) ZESIUK ANTONI ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU ZESIUK,
Turek, PL.
(540) Szach Mat
(510), (511) 29 mięsa surowe z: drobiu, dziczyzny, zwierząt hodowlanych, wyroby mięsne, wędliny, szynki, flaki, galaretki, smalec, konserwy, pasztet z wątróbek, ryby i wyroby z ryb, konserwy
rybne, ryby solone, ryby wędzone, filety, oleje jadalne, owoce:
lukrowane, kandyzowane, konserwowane, w puszkach, galaretki owocowe, rodzynki, przeciery jabłkowe, pulpa owocowa,
produkty spożywcze w postaci mrożonej, warzywa, mieszanki
warzywne, owoce, pierogi z serem, mięsem, kapustą i grzybami,
pyzy ziemniaczane i ziemniaczane z mięsem, kluski ziemniaczane, pulpety mięsne, kotlety mielone, gulasz, bigos, zupy jarzynowe, 30 mąka i produkty spożywcze zbożowe, chleby, bułki, makarony, wyroby cukiernicze, ciastka, cukierki, czekolada i wyroby
czekoladowe, lody spożywcze, wafelki do lodów, wafelki przekładane słodka masą, bułki, bułki słodkie, pizze, sosy sałatkowe,
musztardy, majonezy, ryż blanszowany, blanszowane lub mrożone rośliny strączkowe.

(111) 302229
(220) 2015 07 20
(210) 444972
(151) 2017 09 12
(441) 2015 10 26
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.

(111) 302235
(220) 2015 11 04
(151) 2017 09 13
(441) 2016 02 15
(732) SPARTAN FIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.

(111) 302227
(220) 2015 07 20
(151) 2017 09 12
(441) 2015 11 09
(732) SIEKACZ JACEK AGMAMITO, Swarzędz, PL.
(540) TOCCARE
(540)

(210) 444969

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

(210) 448849
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(540) SPARTAN FIGHT
(540)

(732) POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) mila Hair Cosmetics
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 23.05.05, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.14, 09.01.10,
25.01.05, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, usługi klubów zdrowia w ramach poprawiania kondycji fizycznej, prowadzenie siłowni, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych
w tym walk bokserskich, organizowanie i prowadzenie zawodów
sportowych w tym walk bokserskich, organizowanie i prowadzenie
pokazów praktycznych w celach edukacyjnych, zwłaszcza związanych ze sprawnością fizyczną, usługi edukacyjne związane z kulturą
fizyczną, sprawnością fizyczną i instruktażem dla trenerów, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów, wymieniając : brylantyna,
kremy, lakiery, lotiony, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
neutralizatory do trwałej ondulacji, olejki toaletowe, pianki, preparaty
do ondulacji i układania włosów, produkty perfumeryjne, preparaty
kosmetyczne do rzęsy, szminki, szampony i odżywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, wody utlenione w kremie, woski, woda
toaletowa, zestawy kosmetyków, żele, 35 usługi przedstawicielstw
handlowych firm zagranicznych w zakresie dystrybucji artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 42 usługi badań w dziedzinie kosmetyki,
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, usługi
dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych, wzornictwo przemysłowe .

(111) 302236
(220) 2015 08 19
(151) 2017 09 07
(441) 2015 11 23
(732) WĄŻ PIOTR FARINA, Dziadowa Kłoda, PL.
(540) FARINA
(540)

(111) 302239
(220) 2015 09 08
(210) 446733
(151) 2017 09 06
(441) 2015 12 07
(732) REGIONALNE PRZYSMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) BEER & WINE BARREL z beczki do buteleczki
(540)

(210) 446107

(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, mąka, wyroby mączne, spody do pizzy, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, lody spożywcze, desery lodowe, bułka
tarta, suchary, 35 organizacja, uruchamianie i prowadzenie sieci
piekarni i cukierni, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: wyroby piekarnicze, ciastkarskie, cukiernicze, słodycze,
lody pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach hurtowych i/lub detalicznych, piekarniach, cukierniach oraz
za pośrednictwem strony internetowej, prezentacja towarów w celu
ich sprzedaży, porady i konsultacje z zakresu piekarstwa, cukiernictwa oraz zdrowego żywienia.
(111) 302237
(220) 2015 08 27
(151) 2017 09 06
(441) 2015 12 07
(732) LOL&POP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LOL&POP
(540)

(210) 446347

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny
(531) 26.01.16, 26.01.18, 19.01.05, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 45 usługi prawne, usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 302240
(220) 2015 10 16
(151) 2017 08 31
(441) 2016 01 18
(732) POLESIE D.O.P.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Polesie D. O. P. S.
(540)

(210) 448183

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewniane deski podłogowe, parkiety, podłogi niemetalowe, fornir.
Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 35 marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie i współudział w targach wystawach i pokazach w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.
(111) 302238
(151) 2017 09 19

(220) 2015 09 01
(441) 2015 12 07

(210) 446501

(111) 302241
(220) 2011 05 02
(151) 2017 09 15
(441) 2011 08 16
(732) PREMIUM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) premium.pl
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(210) 384890
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(510), (511) 35 usługi w zakresie komputerowych baz danych: pozyskiwania danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie
plikami, sortowania danych w bazach komputerowych, kompilacja
informacji, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, pokazy towarów za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych
telezakupów i zakupów domowych, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokalizacji obiektów, agencje
informacji handlowej, wwyszukiwanie informacji dla osób trzecich
w plikach komputerowych, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej lub handlowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie porównywania cen usługi,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż promocyjna dla osób trzecich,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie zapewniania dostępu do informacji i komunikacji w trybie on-line, usługi w zakresie przesyłania danych, w tym przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej, usługi w zakresie rejestracji i utrzymywania serwerów
wirtualnych, kont poczty elektronicznej, serwisów internetowych,
usługi transmisji danych i wiadomości, usługi portalu internetowego, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci komunikacji elektronicznej, w tym sieci Internet, umożliwiająca dostarczanie klientom informacji oraz otrzymywanie informacji od klientów, gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, biuletyny elektroniczne, przydzielanie
dostępu do baz danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 42 usługi informatyczne w zakresie: opracowywania, wypożyczania, aktualizacji, konserwacji, projektowania,
powielania, instalacji oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie systemów informatycznych, oprogramowania, sprzętu
komputerowego, Internetu, usługi w zakresie projektowania serwisów internetowych, administrowanie stronami komputerowymi,
projektowanie stylu i struktur stron internetowych, graficzne opracowywanie stron WWW, usługi graficzne, modernizacja sprzętu komputerowego, systemów informatycznych oraz telekomunikacyjnych,
dzierżawa domen internetowych, udostępnianie domen internetowych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerów
w celu przetwarzania danych, odzyskiwanie danych, w tym komputerowych baz danych, usługi kawiarni internetowych, usługi certyfikacji zasobów internetowych, usługi sprawdzania autentyczności
identyfikacji, wydawania, zarządzania i obrotu certyfikatami cyfrowymi za pośrednictwem Internetu oraz związanego z nimi wsparcia
technicznego i doradztwa klienta, wypożyczanie serwerów, usługi
hostingu, utrzymywanie i tworzenie stron internetowych dla osób
trzecich, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci
komputerowej, 45 licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen,
przenoszenie praw do domen internetowych, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich.

(111) 302242
(220) 2015 11 05
(210) 448896
(151) 2017 09 22
(441) 2016 02 15
(732) DOŁĘGOWSKA SYLWIA, PODKAŃSKI SEBASTIAN RAT-HAND
PHU SPÓŁKA CYWILNA, Lublin, PL.
(540) żagiel
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, części i akcesoria do pojazdów
nie ujęte w innych klasach, 35 agencje informacji handlowej, prowadzenia salonu sprzedaży pojazdów, w tym motocykli i samochodów
nowych i używanych, sklepu z częściami zamiennymi nowymi i używanymi do pojazdów, pośrednictwo sprzedaży pojazdów i ich części,
36 agencje, administrowanie, dzierżawa, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi
organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przezna-
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czonych do sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, usługi doradztwa w zakresie zarządzania, administrowania i obrotu nieruchomościami oraz
obiektami mieszkalnymi, 37 usługi budowlano-montażowe i remontowe w zakresie budownictwa, usługi deweloperskie w szczególności
pośredniczenia w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej handlowej i suługowej, obsługa, naprawa, czyszczenie, mycie i konserwacja pojazdów, naprawa nadwozi, podwozi i zespołów napędowych pojazdów, 41 edukacja, usługi
edukacyjne, usługi kształcenia w ramach programów kierunkowych
uczelni wyższych, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji,
doskonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, usługi kształcenia
na odległość, nauczanie korespondencyjne, publikowanie tekstów
i książek naukowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków o tematyce, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych oraz konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach
naukowych, organizowanie obozów naukowych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia naukowe, organizowanie balów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie edukacji sportowej oraz zajęć i obozów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
doradztwa i nauczania w zakresie rehabilitacji medycznej, gimnastyki
leczniczej i odnowy biologicznej, 44 usługi w zakresie: fizjoterapii,
fizykoterapii, klinik medycznych, masażu, opieki pielęgniarskiej, medycznej, pomocy medycznej, porad medycznych dla osób niepełnosprawnych, stomatologii, i szpitali.

(111) 302243
(220) 2015 11 05
(210) 448899
(151) 2017 09 22
(441) 2016 02 15
(732) DOŁĘGOWSKA SYLWIA, PODKAŃSKI SEBASTIAN RAT-HAND
PHU SPÓŁKA CYWILNA, Lublin, PL.
(540) grupa żagiel
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy, pomarańczowy, zielony, fioletowy,
niebieski, czerwony
(531) 26.01.06, 26.03.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, części i akcesoria do pojazdów
nie ujęte w innych klasach, 35 agencje informacji handlowej, prowadzenia salonu sprzedaży pojazdów, w tym motocykli i samochodów
nowych i używanych, sklepu z częściami zamiennymi nowymi i używanymi do pojazdów, pośrednictwo sprzedaży pojazdów i ich części,
36 agencje, administrowanie, dzierżawa, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi
organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących budowy i/
lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, administrowania nieruchomościami, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania, administrowania i obrotu nieruchomościami oraz obiektami mieszkalnymi, 37 usługi budowlano -montażowe
i remontowe w zakresie budownictwa, usługi deweloperskie w szczególności pośredniczenia w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, handlowej i usługowej,
obsługa, naprawa, czyszczenie, mycie i konserwacja pojazdów, naprawa nadwozi, podwozi i zespołów napędowych pojazdów, 41 edukacja, usługi edukacyjne, usługi kształcenia w ramach programów
kierunkowych uczelni wyższych, kształcenie praktyczne, informacja
o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, usługi
kształcenia na odległość, nauczanie korespondencyjne, publikowanie tekstów i książek naukowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków o tematyce, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych
oraz konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach naukowych, organizowanie obozów naukowych,
ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia naukowe, organizowanie balów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
edukacji sportowej oraz zajęć i obozów sportowych i rekreacyjnych,
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organizowanie doradztwa i nauczania w’ zakresie rehabilitacji medycznej, gimnastyki leczniczej i odnowy biologicznej, 44 usługi w zakresie: fizjoterapii, fizykoterapii, klinik medycznych, masażu, opieki
pielęgniarskiej, medycznej, pomocy medycznej, porad medycznych
dla osób niepełnosprawnych, stomatologii, i szpitali.

(111) 302244
(220) 2015 11 25
(151) 2017 09 08
(441) 2016 02 29
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROLIMPEX
(510), (511) 30 skrobia do celów spożywczych.

(210) 449668

(111) 302245
(220) 2015 12 02
(151) 2017 09 08
(441) 2016 03 14
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) Yoko DEDRA
(540)

(210) 449958

(531) 03.06.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne,
płyny do włosów, pasta do zębów, preparaty wybielające i inne detergenty z wyjątkiem stosowanych w produkcji lub w przemyśle,
21 przybory i pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym lub
w kuchni, grzebienie i gąbki, pędzle, rzeźby, figurki, tabliczki i wyroby artystyczne wykonane ze szkła lub porcelany, szkło przetworzone
i półprzetworzone z wyłączeniem szkła stosowanego w budownictwie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki ze szkła lub
z porcelany, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe wykonane ze szkła i z porcelany, 24 tekstylia i wyroby tekstylne za wyjątkiem tkanin technicznych przeznaczonych do sportów
motorowych, pokrycia łóżek i stołów, 27 dywany, chodniki, maty,
linoleum i inne pokrycia podłóg, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne.
(111) 302246
(220) 2015 12 02
(210) 449959
(151) 2017 09 06
(441) 2016 03 14
(732) Vaše DEDRA s.r.o., Česká Skalice, CZ.
(540) DEDRA FINITO
(510), (511) 3 preparaty do wybielania i inne detergenty nie do stosowania w produkcji lub przemyśle, preparaty do czyszczenia, polerowania, ścierania i szorowania, mydła, wyroby perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do włosów, preparaty do czyszczenia
zębów, 35 usługi promocyjne, usługi reklamowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie w działalności
gospodarczej, usługi biurowe.
(111) 302247
(220) 2015 12 29
(210) 450867
(151) 2016 10 04
(441) 2016 04 11
(732) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz, PL.
(540) TB TANIA BUDOWA
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 14.07.01, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne w zakresie budownictwa.

(111) 302248
(220) 2015 12 31
(151) 2016 10 21
(441) 2016 04 11
(732) PAPP ARTUR 4ACTIVE, Kraków, PL.
(540) PREVE
(540)

Nr 2/2018
(210) 450954

Kolor znaku: czarny, ciemnoczerwony, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych, inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne preparaty do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, testy
i badania biologiczne, 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, chemiczne
odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno -farmaceutyczne preparaty, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, testy medyczne, 10 aparatura do analiz do celów medycznych, aparatura do analiz krwi,
diagnostyczna aparatura do celów medycznych, medyczne aparaty
i instrumenty .
(111) 302249
(220) 2016 01 11
(151) 2017 07 20
(441) 2016 04 11
(732) ORO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, PL.
(540) ORO POLSKA
(540)

(210) 451195

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki do oczyszczania i zmiękczania wody, preparaty pochłaniające wilgoć z pomieszczeń, preparaty do pochłaniania roztoczy, środki do konserwacji cegieł, cementu i dachówek,
preparaty wodoszczelne i przeciw przemarzaniu, kleje do tapet,
preparaty do gruntowania, klejenia i odklejania, rozpuszczalniki
do lakierów, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu
plam, 3 preparaty: myjące, czyszczące, nabłyszczające, szorujące
i ścierne, detergenty, preparaty do odwapniania i usuwania kamienia kotłowego do celów domowych, preparaty do usuwania kamienia wapiennego, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do usuwania plam, preparaty odtłuszczające, preparaty do czyszczenia rur
odpływowych i zlewów, preparaty zapobiegające powstawaniu
kamienia kotłowego, rdzy, preparaty zmiękczające do tkanin, dodatki pralnicze, preparaty antystatyczne, pasty do podłóg, mebli
oraz skóry, 5 preparaty dezynfekujące i grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty przeciw owadom, molom, środki do tępienia
pasożytów, myszy, lepy na muchy, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odświeżania powietrza, 35 usługi promocyjne, marketingowe i reklamowe na rzecz osób trzecich, publikacja tekstów
reklamowych, reklama telewizyjna, radiowa i internetowa, badanie
rynku i opinii publicznej, sondaże, aukcje publiczne, organizowanie
kiermaszów, wystaw, targów handlowych i reklamowych, kojarzenie kontrahentów handlowych-poszukiwanie odbiorcy i dostawcy
towarów, tworzenie baz danych, usługi pośrednictwa handlowego,
usługi w zakresie prowadzenia hurtowni ze środkami czystości oraz
specjalistycznymi środkami chemii gospodarczej, sprzedaż internetowa środków czystości oraz specjalistycznych środków chemii
gospodarczej.

Nr 2/2018
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(111) 302250
(220) 2016 02 01
(210) 451886
(151) 2017 09 06
(441) 2016 05 09
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ADRENALINE
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 gogle dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocyklistów, artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony
przed wypadkami lub urazami, ochraniacze zabezpieczające ciało
przed urazami, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 12 alarmy antywłamaniowe dla
motocykli i skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą motocykle i skutery, pasy bezpieczeństwa do motocykli, bagażniki dla
motocykli, 28 nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice,
maski ochronne dla motocyklistów.
(111) 302251
(220) 2015 12 17
(210) 450614
(151) 2017 09 14
(441) 2016 03 29
(732) BARZDO MACIEJ, ŻYDEK LESZEK ZAKŁAD MEDYCYNY
SĄDOWEJ SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) ZMS Zakład Medycyny Sądowej BARZDO i ŻYDEK
(540)

697

(540) VALIDA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych, inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne preparaty do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne odczynniki, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, testy
i badania biochemiczne, 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, chemiczne
odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych, chemiczno -farmaceutyczne preparaty, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, testy medyczne, 9 urządzenia do analizy żywności, urządzenia do analizy inne niż do celów
medycznych, oprogramowanie medyczne i dietetyczne, oprogramowanie do analiz biochemicznych, 10 aparatura do analizy do celów
medycznych, aparatura do analizy krwi, diagnostyczna aparatura
do celów medycznych, medyczne aparaty i instrumenty.
(111) 302254
(220) 2016 01 04
(210) 451017
(151) 2017 09 14
(441) 2016 04 11
(732) MIĘTKIEWICZ-CIEPŁY EWA EMC STUDIO, Mysłowice, PL.
(540) Emc studio
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 42 analizy i badania laboratoryjne, analizy i badania
bakteriologiczne, badania histopatologiczne, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, badania i analizy toksykologiczne, genetyczne badania dowodów rzeczowych, badania sądowo -lekarskie
w zakresie medycznym, usługi w zakresie medycyny sądowej w tym
między innymi sekcje zwłok, badania genetyczne, badania ojcostwa
na podstawie DNA, ekspertyzy toksykologiczne, analizy tkanek ludzkich, badania diagnostyczne, diagnostyka laboratoryjna, 44 usługi
i badania medyczne, badania genetyczne do celów medycznych,
badania diagnostyczne do celów medycznych, analizy medyczne.,
45 usługi biegłych z zakresu medycyny sądowej, wydawanie opinii
sądowo -lekarskich, wydawanie opinii sądowo -lekarskich w zakresie
medycznym, orzecznictwo sądowo -lekarskie, wydawanie opinii z zakresu genetyki i toksykologii sądowej, usługi przedpogrzebowe.
(111) 302252
(220) 2015 12 31
(210) 450968
(151) 2017 09 04
(441) 2016 04 11
(732) INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Cholerzyn, PL.
(540) MAKS SPORT
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, brązowy
(531) 27.05.01, 01.15.23, 29.01.12
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bluzy, kombinezony, bryczesy
[spodnie], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], dzianina
[odzież], dżerseje [ubrania], fulary [ozdobne krawaty], garnitury, getry, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna,
krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kaptury [odzież], legginsy, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, palta, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, podkoszulki, prochowce, poncza, rękawiczki [odzież], skarpetki,
spodnie, spódnice, spódnico -spodenki tenisowe, sukienki, swetry,
szale, szaliki, szarfy, bielizna wchłaniająca pot, kamizelki, kapelusze,
obuwie, obuwie sportowe, odzież, T-shirty, trykoty [ubrania], żakiety
pikowane [ubrania], 40 krawiectwo, szycie odzieży na miarę, krojenie
tkaniny, obróbka tkaniny, przeróbki odzieży, 42 usługi projektantów
mody.

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy, biały
(531) 18.03.21, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 26.04.02,
26.04.16, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, marketing, promocja sprzedaży dla osób
trzecich w zakresie odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów sportowych i gimnastycznych.

(111) 302255
(220) 2016 01 20
(210) 451463
(151) 2017 08 30
(441) 2016 04 25
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) MALIBU NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.

(111) 302253
(220) 2015 12 31
(151) 2017 09 12
(441) 2016 04 11
(732) PAPP ARTUR 4ACTIVE, Kraków, PL.

(111) 302256
(220) 2016 02 05
(151) 2016 11 30
(441) 2016 05 09
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, DE.

(210) 450969

(210) 452097
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(540) Akademia Smaku
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, magazyny, katalogi, gazety, druki, broszury,
afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe, długopisy, bloczki do pisania, drukowane publikacje, formularze, fotografie, gumki do ścierania, kalendarze, karty, katalogi, koperty, materiały drukowane,
materiały opakowaniowe, materiały piśmienne, naklejki, notesy podręczne, obwoluty na dokumenty, ołówki, papier do pisania, papier
do pakowania, papier w arkuszach, prospekty, przybory do pisania,
przybory do rysowania, ulotki, stemple, znaczki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zeszyty, 35 reklama, reklama on-line, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
w tym próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie informacji (w tym handlowych) za pośrednictwem Internetu, 41 edukacja,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, organizowanie konkursów, loterii,
publikacja książek, magazynów, katalogów, gazet, druków, broszur
w Internecie, rozrywka.
(111) 302257
(220) 2016 02 04
(210) 452032
(151) 2016 11 04
(441) 2016 05 09
(732) EVOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) EVOMED
(510), (511) 44 fizjoterapia, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka
zdrowotna, placówki opieki pielęgniarskiej, stomatologia.
(111) 302258
(220) 2016 02 22
(151) 2017 08 31
(441) 2016 05 23
(732) adidas AG, Herzogenaurach, DE.
(540)

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, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze,
środki uśmierzające.

(111) 302260
(220) 2016 02 28
(210) 452954
(151) 2017 09 07
(441) 2016 06 06
(732) 9D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) behome
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, sklepowe usługi
detaliczne związane z dywanami.
(111) 302261
(220) 2014 04 17
(151) 2017 09 20
(441) 2014 08 04
(732) ATLANTA AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ATLANTA
(540)

(210) 427643

(210) 452611

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 05.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane (w puszkach), mrożone, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna,
ryż, tapioki i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), lody, 31 żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód.

(531) 09.09.14, 09.09.25
(510), (511) 25 obuwie, klapki.
(111) 302259
(220) 2016 02 26
(151) 2017 09 06
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) VickiBum
(540)
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(210) 452829

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białkowe 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, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne

(111) 302262
(220) 2015 08 06
(210) 445650
(151) 2016 11 09
(441) 2015 11 09
(732) WIŚNIOWSKA IZABELLA, Kraków, PL.
(540)
carioca
(510), (511) 16 menu potraw, fotografie potraw, serwetki i serwety
na stół papierowe lub z folii tworzyw sztucznych, torebki i pudełka
kartonowe do pakowania wyrobów spożywczych, papier do zawijania, koperty, papier listowy, zaproszenia, 35 usługi informacyjne
w zakresie produktów restauracyjnych i cateringu, usługi zgrupowania produktów spożywczych pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej z produktami
spożywczymi, barach, restauracjach, organizowanie prezentacji gotowych dań spożywczych i degustacji, prezentowanie i informowanie o powyższych w Internecie, 38 przesyłanie informacji głosowych,
tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale
komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi związane
z portalami internetowymi, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywa-
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nia poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami
informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
przenośnego, 43 usługi barów, kawiarni, kafeterii, restauracji, barów
nocnych, moteli, pensjonatów, stołówek, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie i ich dostawa, wynajmowanie sal.

(111) 302263
(220) 2015 08 06
(151) 2016 11 09
(441) 2015 11 09
(732) WIŚNIOWSKA IZABELLA, Kraków, PL.
(540) CARIOCA
(540)

(210) 445651

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy, zielony
(531) 05.01.12, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 16 menu potraw, fotografie potraw, serwetki i serwety
na stół papierowe lub z folii tworzyw sztucznych, torebki i pudełka
kartonowe do pakowania wyrobów spożywczych, papier do zawijania, koperty, papier listowy, zaproszenia, 35 usługi informacyjne
w zakresie produktów restauracyjnych i cateringu, usługi zgrupowania produktów spożywczych pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej z produktami
spożywczymi, barach, restauracjach, organizowanie prezentacji gotowych dań spożywczych i degustacji, prezentowanie i informowanie o powyższych w Internecie, 43 usługi barów, kawiarni, kafeterii,
restauracji, barów nocnych, moteli, pensjonatów, stołówek, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie i ich dostawa, wynajmowanie sal.
(111) 302264
(220) 2016 04 22
(151) 2016 10 10
(441) 2016 06 20
(732) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) VIDEO FIRST!
(540)

(210) 455360
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wień, programów telewizyjnych, graficznych elementów filmowych,
filmów audio i video, produkcja efektów specjalnych do filmów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, audiowizualnych, video, produkcja nagrań dźwięku i obrazu
na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja filmów na płytach DVD
i CD -ROM, adaptacja i montaż filmów, nagrań video, programów
telewizyjnych i radiowych, obsługa studia filmowego, prezentacja filmów i nagrań wideo, organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych, organizacja i przygotowanie imprez
sportowych i konkursów sportowych, prowadzenie szkoleń z dziedziny sportu, organizacja i prowadzenie treningu dla zawodników
dyscyplin sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów
sportowych, stadionów, kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
usługi produkcja imprez sportowych, usługi w zakresie informacji
i edukacji sportowej, szkolenia z zakresu public relations, 42 projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, badania projektowe związane z oprogramowaniem, opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte
w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo -wdrożeniowe dotyczące
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług
medialnych, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych, prowadzenie
serwerów i portali Internetowych, doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z konserwacją oprogramowania komputerowego, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, administracja i zarządzanie prawami
do transmisji imprez sportowych, udzielanie licencji na prowadzenie transmisji z imprez sportowych, udzielanie licencji na kopiowanie nadawanych programów telewizyjnych, udzielanie licencji
na kopiowanie nadawanych programów telewizyjnych w postaci
transmisji z imprez sportowych, pośrednictwo w uzyskiwaniu licencji na prowadzenie transmisji z imprez sportowych i rozrywkowych.

(111) 302265
(220) 2016 03 22
(210) 453994
(151) 2017 09 18
(441) 2016 06 20
(732) WALK EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOBRZE NASTROJONE 2016 MUZYCZNY FESTIWAL
KOBIECYCH EMOCJI 2.10 -4.11 WARSZAWA / ŁÓDŹ / KATOWICE
POZNAŃ / WROCŁAW / KRAKÓW WWW.DOBRZENASTROJONE.PL
(540)
Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.03.01, 26.03.10, 26.03.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public relations, usługi badania opinii publicznej,
badania rynku mediów i reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 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, 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 menedżerskie dla sportowców, 41 produkcja filmów, spektakli, przedsta-

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty, różowy, biały
(531) 27.05.01, 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 29.01.15, 26.05.03,
26.13.25
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, impresariat
w działalności artystycznej, marketing, usługi agencji reklamowej,
usługi reklamowe, a w szczególności: projektowanie materiałów
reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
produkcja filmów reklamowych, 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi prezenterów muzyki.
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(111) 302266
(220) 2016 04 07
(210) 454556
(151) 2017 09 04
(441) 2016 07 18
(732) STOWARZYSZENIE LAKIERNICTWA PRZEMYSŁOWEGO,
Stara Iwiczna, PL.
(540) SLP Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty, brązowy, czerwony
(531) 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 27.05.19, 27.05.22, 29.01.15
(510), (511) 9 dyskietki, karty, kasety video, płyty CD -ROM, płyty DVD
i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem,
obrazem, grafiką, tekstami, komputery i sprzęt przetwarzający dane,
programy do maszyn cyfrowych, publikacje elektroniczne, oprogramowanie dla komputerów, aparaty i przyrządy kinematograficzne,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne (software), 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
druki, w szczególności dzienniki, poradniki, publikacje, broszury, czasopisma, informatory, kalendarze, katalogi, skrypty, książki, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, materiały promocyjne, materiały do korespondencji, 35 reklama, usługi reklamowe, usługi public relations,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing, usługi
agencji marketingowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie, produktów w mediach dla celów
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii
publicznej, organizowanie giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i lotem oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, informacja o wyżej wymienionych
usługach, promocja sprzedaży, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, pozyskiwanie danych
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi zarządzania bazami danych i serwerami, przetwarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, sortowanie i edycja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja informacji do komputerowych
baz danych, kompilacja danych matematycznych lub statystycznych,
sortowanie i edycja informacji w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie
baz danych i zarządzanie nimi lub przechowywanie i udostępnianie danych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu baz danych i zarządzaniu bazami danych, publikowanie tekstów reklamowych, 38 usługi rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych,
programów informacyjnych, programów o tematyce muzycznej,
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania
programów i informacji za pośrednictwem sieci, informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem
i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe, usługi ad-
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ministrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału
telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi
do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji,
z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru
i informacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
udostępnianie komputerowych baz danych, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Intemecie, zapewnianie platformy internetowej: dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 40 powielanie
nagrań audio i video, 41 edukacja, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, działalność sportowa i kulturalna,
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, organizowanie zawodów sportowych, wydawanie publikacji
multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, publikacja
czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, prowadzenie
blogów, dzienników internetowych, udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć,
w tym zdjęć reklamowych, informacja o powyższych usługach,
usługi produkcji programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów
muzycznych, programów informacyjnych, programów o tematyce muzycznej, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, wspieranie badań naukowych, analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz
usług, analizy, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych baz danych, elektroniczny serwis informacji
typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych,
tworzenie programów formacyjnych lub baz danych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, informacja o powyższych usługach, 45 usługi administrowania prawami
własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej, usługi prawne, ekspertyzy prawne
i ekonomiczne, informacja o powyższych usługach.

(111) 302267
(220) 2016 04 11
(210) 454653
(151) 2017 09 22
(441) 2016 07 18
(732) HOIST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Hoist Polska
(510), (511) 35 rachunkowość, analizy rynku, 36 wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami,
analizy finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, inwestycje kapitałowe, operacje finansowe, 45 usługi prawne.
(111) 302268
(220) 2016 04 14
(210) 454748
(151) 2017 08 25
(441) 2016 07 18
(732) SKALSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) Mr.Fixit
(510), (511) 37 usługi budowlane, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remonty, naprawy i konserwacje w zakresie: budynków
mieszkalnych, niemieszkalnych, użytkowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, centrach logistycznych: usługi budowlane, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
remonty, naprawy i konserwacje: obiektów budowlanych, budynków, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowli, obiektów:
liniowych, obiektów małej architektury, usługi budowlane, konserwacyjne, remonty i naprawy w mieszkaniach, lokalach użytkowych,
lokalach niemieszkalnych w tym lokalach niemieszkalnych wielkopowierzchniowych, w tym w garażach podziemnych, usługi polegające na remontach i konserwacji okładzin ceramicznych, ścian,
podłóg i sufitów, ścian nośnych, ścian działowych, suchej zabudowy
wewnętrznej, instalacjach przeciwpożarowych (PPOŻ), sanitarnych,
klimatyzacyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne, remonty:
w zakresie instalacji gazowych, wodno -kanalizacyjnych, sanitarnych,
instalacji PPOŻ (przeciwpożarowych), instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ogrzewania miejscowego, instalacji klimatyzacyjnych,
w biurach, lokalach użytkowych obiektach przemysłowych i wielkopowierzchniowych, centrach logistycznych, budynkach użyteczno-
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ści publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego: w obiektach
budowlanych, budynkach, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkaniach, lokalach niemieszkalnych, lokalach użytkowych,
budowlach, obiektach liniowych, obiektach małej architektury, usługi instalacyjne, konserwacyjne, remonty w zakresie instalacji i infrastruktury: chłodniczo -wentylacyjnej, tryskaczowej, hydrantowej
w biurach, lokalach użytkowych obiektach przemysłowych i wielkopowierzchniowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach
zamieszkania zbiorowego, w obiektach budowlanych, budynkach,
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budowlach, obiektach
liniowych, obiektach małej architektury, usługi polegające na wykonywaniu obowiązkowych kontroli obiektów, usługi polegające
na każdoczesnych obowiązkowych kontrolach obiektów budowlanych wynikających z polskich norm prawnych, usługi kontroli, wydawania zaleceń i opinii w zakresie gazowych, wodnokanalizacyjnych,
sanitarnych, instalacji przeciwpożarowych (PPOŻ), instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ogrzewania miejscowego, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji i infrastruktury: chłodniczo -wentylacyjnej,
tryskaczowej, hydrantowej w biurach, lokalach użytkowych obiektach przemysłowych i publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, w obiektach budowlanych, budynkach, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budowlach, obiektach liniowych, obiektach
małej architektury, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów,
sprzątanie poddaszy, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie
pomieszczeń biurowych, sprzątanie szkół, usuwanie gruzu z budynków, usługa obsługi abonamentowej lub na zlecenie w postaci
konserwacji, oceny stanu technicznego budynków i urządzeń wyposażenia budynków, wydawania zaleceń i opinii, remontów, zapobiegania awarii, zapobiegania zużyciu, napraw pogwarancyjnych:
instalacji gazowych, wodno -kanalizacyjnych, sanitarnych, instalacji
PPOŻ (przeciwpożarowych), instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ogrzewania miejscowego, instalacji klimatyzacyjnych, w biurach, lokalach użytkowych, obiektach przemysłowych i wielkopowierzchniowych, centrach logistycznych, budynkach użyteczności
publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, obiektach budowlanych,budynkach, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
budowlach, obiektach liniowych, obiektach małej architektury.

(111) 302269
(220) 2016 04 14
(151) 2017 09 06
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) MR. GERDES POP
(540)

(210) 454761

Kolor znaku: różowy, czarny, biały, żółty, beżowy
(531) 02.01.01, 01.01.03, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 09.07.01
(510), (511) 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mleczne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów,
ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy,
ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone
i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożone owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy,
skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy
ziemniaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe,
wielkanocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze,
pierniki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe,
gofry, herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe,
karmelki, pastylki, pomadki, pralinki, czekolada, wyroby czekoladowe, czekoladki twarde i nadziewane, lizaki, sosy do lodów i deserów,
marcepan, musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przeką-
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ski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych,
preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren,
migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych,
kokosowych, rodzynków, owoców kandyzowanych i suszonych,
orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze
do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, posypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone desery na bazie kawy lub soków owocowych, napoje mrożone na bazie
kakao, czekolady, kawy, wata cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie
owoców, napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka,
produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów jadalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów
czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem,
napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, napojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przekąsek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie
prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich,
arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych
i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekoladowych, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów na bazie
kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie kakao,
czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, napojów
mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama,
reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 302270
(220) 2016 04 15
(210) 454901
(151) 2017 09 07
(441) 2016 05 09
(732) JANIK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE
ELWIERT, Gdańsk, PL.
(540) FESTA
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 dłutownice, przecinarki, spawarki, uchwyty wiertarskie., 8 cęgi do cięcia drutu, dłuta kamieniarskie, dłuta wklęsłe,
imadła, klucze maszynowe stałe i nastawne jako narzędzia ręczne,
łopaty, młotki, młotki murarskie, narzędzia do wyciągania gwoździ,
obcęgi, oprawki wiertarskie jako narzędzia, oskardy, kilofy, ostrza
jako narzędzia, siekiery, skrobaki, strugi, szczypce, kleszcze, łopatki,
szpadle, świdry, tarniki i tarki jako narzędzia ręczne, topory ciesielskie
jako narzędzia ręczne, toporki, siekierki, wiertarki piersiowe, wiertła,
wiertła ręczne, wybijaki, trzpienie, narzędzia do wytłaczania .
(111) 302271
(151) 2016 09 30

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

(210) 455899
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(111) 302274
(220) 2016 05 24
(210) 456899
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
(540)

(732) GUMOLA ANDRZEJ, Tuszyn, PL.
(540) CUD MIÓD GRILL BAR LUNCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.20, 25.01.99
(510), (511) 43 usługi w zakresie: bary, domy turystyczne, restauracje, hotele, kawiarnie, snack-bary, stołówki, motele, rezerwowanie
i wynajmowanie noclegów, usługi w zakresie organizowania i zakwaterowania obozów wakacyjnych, pensjonaty, rezerwacje hotelowe
i rezerwacje kwater, wynajmowanie sal, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 302272
(220) 2016 05 12
(151) 2017 09 12
(441) 2016 06 20
(732) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) witaminki
(540)
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(210) 456263

Kolor znaku: żółty, niebieski, zielony, czerwony
(531) 04.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka,
sago, mąka, produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze,
lody, cukier, miód, melasa (syropy), lód, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, wysoko -proteinowe batoniki zbożowe, biszkopty, słodkie
bułeczki, brioszki, bułki, słodycze ozdobne na choinki, ciasta, mięso
w cieście, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, ciasto, ciastka, ciasteczka, torty, pieczywo cukiernicze, masa do pieczenia ciasta, ciasto w proszku, aromaty do ciast inne
niż esencje, cukierki, słodycze do ssania, słodziki naturalne, cukierki
miętowe, cukierki w postaci pastylek, cukierki w postaci pomadek,
ciasteczka ptifurki, tarty z owocami, czekolada, wyroby czekoladowe,
pralinki, gofry, guma do żucia, herbatniki, herbatniki petit-beurre,
pieczywo imbirowe, piernik, pierniczki, cukierki karmelki, draże, krakersy, wafle, lody spożywcze, lody spożywcze w postaci mrożonego
jogurtu, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze
w proszku, lukier do ciast, lukrecja wykorzystywana w cukiernictwie,
wyroby cukiernicze w postaci makaroników, marcepan, potrawy
na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski
ze zboża, produkty zbożowe w postaci chipsów, pizze, słodkie i słone
przekąski na bazie mąki.
(111) 302273
(220) 2016 08 11
(210) 460219
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 29
(732) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) SOVAROM
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym, substancje wiążące do przemysłu spożywczego, emulgatory spożywcze,
preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory żywności,
29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, lecytyna spożywcza, 30 zagęstniki spożywcze.

Kolor znaku: granatowy, niebieski, czerwony, fioletowy, zielony,
pomarańczowy, biały
(531) 02.09.01, 07.01.08, 09.07.22, 18.01.09, 18.01.19, 24.05.07,
20.05.23, 26.07.03, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy,
doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania
i analizy marketingowe, usługi audytu sprawozdań finansowych,
kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart
kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi wypożyczania
czasu dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum
dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do usług on-line i dostępu on-line do baz danych, usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi
ogłoszeń elektronicznych.
(111) 302275
(220) 2016 05 24
(210) 456942
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) HANDCRAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz, PL.
(540) Fito
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, zielony, biały
(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 30 ciastka, ciasteczka, pierniki, sucharki, herbatniki,
wafle -wszystkie te produkty nadziewane, w tym z udziałem galaretek owocowych, albo bez nadzienia, wszystkie w polewie albo bez
polewy, wyroby cukiernicze, w tym na bazie migdałów, orzechów-wszystkie z udziałem aromatów owocowych lub bez nich, bądź
zawierające owoce, galaretki owocowe, cukierki jako słodycze, słodycze, słodycze do ssania, chipsy, chrupki, chrupki zbożowe, chrupki kukurydziane, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, nektary, nektary owocowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, napoje owocowe, napoje owocowo -warzywne,
soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo -warzywne, syropy
owocowe, wody gazowane, wody mineralne, 43 usługi w zakresie
prowadzenia: restauracji, kawiarni, cukierni, barów szybkiej obsługi,
kafeterii, koktajlbarów, przygotowywanie dań na zamówienie, usługi
barowe.

Nr 2/2018
(111) 302276
(220) 2016 06 02
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) TEAM POLSKA
(540)
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(210) 457278

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 09.01.10, 24.07.23, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji sportu,
imprez sportowych, osobistości świata sportu, usługi w zakresie promocji wolontariatu, fundacji i akcji społecznych oraz dobroczynnych,
usługi polegające na promowaniu towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami
sportowymi oraz osobistościami świata sportu, usługi doradztwa
w zakresie public relations, badania w zakresie public relations, usługi badania opinii publicznej, usługi badania rynku mediów i reklamy,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie
public relations, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 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 informacji o działalności gospodarczej i usługi administracyjno-biurowe, usługi handlu on-line, mianowicie zapewnianie prowadzenia platformy on-line dla sprzedających i nabywców towarów i usług,
internetowe usługi handlowe polegające na tym, że sprzedający publikują oferty sprzedaży, a nabywanie i licytowanie oferowanych
produktów i usług odbywa się poprzez Internet w celu ułatwienia
sprzedaży dóbr i usług przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci
komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług umożliwiającej wystawianie ocen
i komentarzy dotyczących dóbr i usług oferowanych przez sprzedających, wartości i cenie dóbr i usług oferowanych przez sprzedających, działalności sprzedających i kupujących, dostawy i ogólnego
wrażenia dotyczącego transakcji, usługi przeszukiwalnej bazy reklam dostępnej online zawierającej oferty sprzedaży internetowej
dóbr i usług, usługi przeszukiwalnej bazy ocen dostępnej online
przeznaczonej dla nabywców i sprzedawców, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo -ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive,
słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki
i nalepki, notesy, obrusy, przenośne odtwarzacze muzyki, 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, usługi
merchandisingu, usługi informacyjne z katalogów online, ogłoszeń
drobnych, dotyczących społeczności wirtualnych, nawiązywania
kontaktów w sieci, wspólnego dostępu do zdjęć oraz przesyłania ob-
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razów i dźwięków jako dostarczanie informacji handlowych, 38 elektroniczna transmisja danych i informacji, transmisja programów telewizyjnych, zapewnienie użytkownikom dostępu do Internetu,
zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych do baz danych lub Internetu, transmisja danych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych online, transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez
Internet, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, usługi
świadczone przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne,
mianowicie elektroniczna transmisja danych i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi interaktywnej tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom wymianę informacji na temat zainteresowań, kolekcji, handlu i sprzedaży dóbr i usług poprzez światową sieć
komputerową, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi pokojów rozmów (chatroomy) dla
serwisów społecznościowych, usługi transmisji danych i natychmiastowego przekazywania wiadomości, 41 publikowanie czasopism
internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, programowanie serwisów
informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, edukacja
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
rozrywki radiowej i telewizyjnej, prowadzenie za pośrednictwem Internetu loterii, gier losowych i konkursów, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych dotyczących zainteresowań, kolekcji,
handlu, sprzedaży, zakupów oraz aukcji internetowych i miejsc internetowej wymiany handlowej, usługi edukacyjne, w szczególności
prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów w zakresie kupowania
i sprzedawania za pośrednictwem Internetu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub kupowaniu za pośrednictwem Internetu, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, filmów, spektakli, przedstawień, graficznych
elementów filmowych, nagrań audio i video, produkcja efektów specjalnych do filmów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych i muzycznych, audiowizualnych, video, usługi dostarczania informacji dotyczących edukacji, usługi sportowe, organizacja
obozów i szkoleń sportowych, usługi edukacyjne w zakresie sportu,
usługi produkcji, organizacji, przygotowania i prowadzenia imprez
sportowych, w tym zawodów sportowych, usługi w zakresie informacji sportowej, organizacja imprez i festynów dobroczynnych,
szkolenia z zakresu public relations, świadczenie usług społecznych
i informacji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, mianowicie
samodoskonalenia, samospełnienia, autopromocji, 42 usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa,
prowadzenie serwerów i portali internetowych, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali
internetowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, programowanie stron
internetowych, hosting portali internetowych, usługi naukowe
i technologiczne i związane z nimi badania oraz projekty, usługi analiz i badań przemysłowych, prace badawczo rozwojowe w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój
oprogramowania komputerowego, aplikacji komputerowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych i interfejsów do ich programowania,
czasowe udostępnianie online niepobieralnych programów komputerowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych i narzędzi do ulepszania
oprogramowania i aplikacji w dziedzinie e -handlu, czasowe udostępnianie online niepobieralnego oprogramowania dotyczącego
e-handlu pozwalającego użytkownikom prowadzenie internetowych transakcji biznesowych na portalach wymiany handlowej online poprzez światową sieć internetową, konserwacja i aktualizacja
oprogramowania dla osób trzecich, udostępnianie stron internetowych dających użytkownikom możliwość tworzenia spersonalizowanych witryn internetowych zawierających określone według wyboru
użytkownika informacje w zakresie własności intelektualnej oraz zasad egzekwowania praw własności intelektualnej prowadzonych
w celu pomocy użytkownikom w odpowiedzi na pytania z zakresu
użycia przez osoby trzecie cudzych praw własności intelektualnej
w ramach internetowej platformy wymiany towarów i usług, udostępnianie dostępnej online internetowej tablicy ogłoszeń służącej
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do ogłaszania, promocji, sprzedaży, odsprzedaży towarów i usług
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej oraz w celu zbierania i rozpowszechniania danych statystycznych, ilościowych i jakościowych dotyczących sprzedaży i odsprzedaży towarów i usług
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi informacji
meteorologicznych, usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych stron internetowych zawierających informacje, osobiste profile
i informacje zdefiniowane przez użytkownika, umożliwianie korzystania z aplikacji oprogramowania poprzez witrynę sieciową, 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 komputerowe
w postaci tworzenia i utrzymywania stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników,
profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty,
grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią
umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych
obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wiele stron internetowych,
usługi ASP (application service provider) obejmujące oprogramowanie umożliwiające wgrywanie, umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, etykietowanie, blogowanie, współdzielenie lub udostępnianie w inny sposób nośników elektronicznych lub informacji
w Internecie lub innych sieciach komunikacyjnych, 45 usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa, tworzenia sieci społecznych
i aranżowania randek oraz spotkań towarzyskich, świadczenie usług
społecznych i informacji społecznych w zakresie pracy charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej, społecznej i na rzecz społeczności lokalnej oraz działalności humanitarnej.

(111) 302277
(220) 2016 06 18
(210) 458024
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) CHINA ENERGY RESERVE AND CHEMICALS GROUP, Pekin, CN.
(540) CERCG
(540)

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.15.01, 28.03.99
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, usługi agencji importowo -eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wynajem dystrybutorów automatycznych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, księgowość, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, 37 nadzór budowlany, budownictwo, budownictwo portowe, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, usługi stacji obsługi
pojazdów, tankowanie i obsługa, usługi stoczniowe, pranie na sucho,
instalowanie i naprawa wind, dezynfekcja, naprawa i konserwacja
skarbców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, ładowanie akumulatorów do pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
39 transport, pakowanie towarów, załadunek, wyładunek statków,
transport morski, usługi transportu samochodami silnikowymi,
transport powietrzny, wypożyczanie pojazdów, składowanie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dystrybucja energii, organizacja wycieczek turystycznych, transport rurociągami, usługi ratownictwa, obsługa śluz, usługi kurierskie, wiadomości lub towary.
(111) 302278
(220) 2016 06 21
(210) 458144
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) PZZ W KWIDZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, PL.
(540) Dia Agro DiaAgro Group
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(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, 31 nasiona, ziarna zbóż.
(111) 302279
(220) 2016 06 30
(210) 458461
(151) 2017 09 01
(441) 2016 08 29
(732) SWOBODA LILIANA LEPSZA PRACA, Katowice, PL.
(540) LepszaPraca
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, informacja o działalności gospodarczej, księgowość, obróbka tekstów,
outsourcing, pośrednictwo pracy, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rekrutacja personelu, sortowanie danych w bazach komputerowych,
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, usługi związane
z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwanie pracownikow.
(111) 302280
(220) 2016 08 02
(210) 459859
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) CUDNY MARCIN CHARYZMA, Ząbki, PL.
(540) charyzma
(510), (511) 35 agencje reklamowe, impresariat w działalności artystycznej, usługi marketingowe, produkcja filmów reklamowych, usługi public relations, 40 obróbka fotograficzna, 41 fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, studia
filmowe, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie
sprzętu audio, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi wypożyczania
oprogramowania komputerowego.
(111) 302281
(220) 2016 08 12
(210) 460280
(151) 2017 09 07
(441) 2016 10 10
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE SILNY ODTŁUSZCZACZ
TWORZĄCY MLECZNĄ EMULSJĘ Z WODĄ CITRA SOLVE WWW.
CHEMTEX.COM.PL
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 01.01.03, 01.03.02, 26.11.02, 26.11.11, 26.13.25, 26.01.06,
27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody
do użytku w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające
[nie do celów gospodarstwa domowego], rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki
odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, środki
chemiczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemikalia czyszczące, odtłuszczacze oparte
na oleju cytrynowym do użytku w procesach produkcyjnych, 3 preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, środki czyszczące
do usuwania plam, preparaty odtłuszczające do silników, 7 odłuszczacze [maszyny].

(111) 302282
(220) 2016 09 05
(210) 461146
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) SIDEWICZ.COM TOMASZ PIOTR SIDEWICZ, Łódź, PL.
(540) WIEDZA TO WŁADZA
(510), (511) 35 działalność reklamowa na rzecz podmiotów gospodarczych, zarządzanie w działalności gospodarczej-negocjowanie
kontraktów biznesowych, organizowanie i prowadzenie spotkań
handlowych, audyty działów sprzedaży i zakupów pod względem
zarządzania, organizacji, wydajności oraz kompetencji, etykieta
biznesu, administrowanie działalności gospodarczej-negocjowanie
kontraktów biznesowych, organizowanie i prowadzenie spotkań
handlowych, audyty działów sprzedaży i zakupów pod względem
zarządzania, organizacji, wydajności oraz kompetencji, etykieta
biznesu, prace biurowe, analiza języka stosowanego w kontekście
kontaktów handlowych i biznesowych, 41 nauczanie -komunikacja,
perswazja i wywieranie wpływu w negocjacjach biznesowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, negocjacje międzynarodowe,
etykieta biznesu, business English, kształcenie -komunikacja, perswazja i wywieranie wpływu w negocjacjach biznesowych, zarządzanie
w działalności gospodarczej, negocjacje międzynarodowe, etykieta
biznesu, business English, rozrywka-organizowanie szkoleń pracowniczych., 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 302283
(220) 2016 09 14
(210) 461440
(151) 2017 09 06
(441) 2016 11 21
(732) SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłuchowo, PL.
(540) VANT
(510), (511) 3 olejki zapachowe, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne jako zapachy do prania, olejki zapachowe wydzielające
aromaty przy podgrzewaniu, olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
pałeczki zapachowe do odkurzaczy, granulki zapachowe do odkurzaczy, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye
zapachowe, zapachowe szyszki sosnowe, mieszaniny zapachowe
potpourri, odświeżacze zapachów dla zwierząt.
(111) 302284
(220) 2016 09 19
(210) 461693
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) HEPOSIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 302285
(220) 2016 09 23
(210) 461880
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów, PL.
(540) KASZUB
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów .
(111) 302286
(220) 2014 05 14 K
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) VOLARI

(210) 461938
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(510), (511) 9 aplikacje mobilne do pobrania do kontroli choroby
oraz do monitorowania stosowania się pacjenta do zaleceń leczenia,
10 urządzenia i instrumenty medyczne, 44 usługi medyczne, mianowicie udzielanie informacji o opiece zdrowotnej.

(111) 302287
(220) 2016 10 14
(210) 462725
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 08
(732) PAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PAMIR sp. z o.o. rok założenia 1979
(540)

(531) 07.03.11, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, kleje, spoiwa łączące kamień przeznaczone do użytku przemysłowego, 19 kamień
naturalny-marmur,granit, bazalt, onyks, kamień, skała, 37 usługi
budowlane szeroko pojęte, montaż zewnętrznych elewacji kamiennych, montaż blatów kuchennych i łazienkowych, montaż okładzin
ściennych oraz podłogowych.
(111) 302288
(220) 2016 10 17
(210) 462796
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) PAGOTRANS BOGUCKI WOJTAS SPÓŁKA JAWNA,
Żyrardów, PL.
(540) PAGOTRANS
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.17, 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, 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 hamulcowe inne
niż do pojazdów, membrany do pomp, pokrywy [części maszyn],
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części
maszyn], koła maszyn, maszynowe koła zamachowe, koła zębate
[zespoły] maszynowe, korbowody do maszyn, motorów lub silników, korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby [części
maszyn], kosze samowyładowcze mechaniczne, linki sterownicze
do maszyn lub silników, łożyska [części maszyn], łożyska kulkowe,
tłokowe pierścienie, pierścienie smarowe [części maszyn], pierścienie tłokowe, narzędzia [części maszyn], osie do maszyn, błotniki,
podnośniki, łańcuchy do podnośników [części maszyn], pasy napędowe do podnośników, urządzenia podnośniki, pompy [maszyny],
samonastawne pompy paliwowe, szczotki do prądnicy prądu stałego, pasy do prądnic, prądnice prądu stałego, panewki przeciwcierne do maszyn, rozdzielające urządzenia elektryczne, tłoki silników, szczotki prądnic, tłumiki wydechu do silników, turbosprężarki,
świece zapłonowe do silników spalinowych, świece żarowe do silników diesla, wały korbowe, wentylatory do silników, wtryskiwacze
do silników, urządzenia zapłonu do silników spalinowych, zawory
[części maszyn lub silników], 12 łoża silnika do pojazdów lądowych,
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, resory, sprężyny amortyzujące do samochodów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, hamulce do pojazdów, klocki, szczęki
hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, piasty kół pojazdów, maski silników do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, obręcze kół pojazdów, obudowy do elementów pojazdów
lądowych innych niż silniki, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, instalacje hydrauliczne do po-
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jazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, okładziny szczęk
hamulcowych do pojazdów, resory zawieszenia do pojazdów, siedzenia do pojazdów, podwozia samochodów, szyby do pojazdów,
tapicerka do pojazdów, zderzaki do pojazdów, pompy powietrzne
[akcesoria samochodowe], silniki do pojazdów lądowych, pojazdy silnikowe, pojazdy trzy tub czterokołowe, pojazdy-chłodnie,
samochody, amortyzatory do samochodów, urządzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, sygnalizatory jazdy wstecz
do pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, zderzaki samochodowe, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przyczepy
[pojazdy], zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, przyczepy kempingowe [pojazdy], drążki skrętne do pojazdów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki
przednich świateł, 39 usługi w zakresie transportu samochodowego, wypożyczanie 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) 302289
(220) 2016 10 20
(210) 462956
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemiatycze, PL.
(540) FROSTINO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 05.11.11, 26.11.03, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(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) 302290
(220) 2016 11 10
(210) 463835
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY, Londyn,
GB.
(540) POMAGAMY CHRONIĆ DZIECI ZAWIERA Bitrex
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.20, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 preparaty i substancje chemiczne stosowane do zatruwania innych substancji chemicznych w celu uniemożliwienia użycia ich do konsumpcji przez zwierzęta i ludzi, nawozy, 3 preparaty
do czyszczenia pojazdów, preparaty do czyszczenia szyb przednich
w pojazdach, 5 repelenty stosowane do powstrzymywania zwierząt
i insektów przed drapaniem, zjadaniem i niszczeniem roślin, drzew
i podobnych, preparaty do zwalczania szkodników, mieszanki zapobiegające obgryzaniu roślin i odstraszające, preparaty do odstraszania zwierząt, ptaków i owadów, pestycydy, insektycydy i akarycydy.
(111) 302291
(151) 2017 09 07

(220) 2016 11 30
(441) 2017 05 22

(210) 464582
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(732) 4 JUNIOR PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JUNIOR PRO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej suplementów diety i preparatów
dietetycznych.
(111) 302292
(220) 2016 12 02
(210) 464697
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) CYLEJEWSKI MARCIN EZ-COAT POLSKA, Warszawa, PL.
(540) EZ COAT
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 01.01.01, 01.01.04, 24.01.03, 24.01.07, 24.01.15, 26.04.04,
26.04.13, 26.04.18, 26.05.01, 26.05.13, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 farby wodne, 17 izolacje budowlane, 19 tynki, zaprawy
budowlane.
(111) 302293
(220) 2016 12 08
(210) 464931
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 02
(732) SPEKTRUM TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spektrum Tower
(510), (511) 35 reklama z wyjątkiem dostarczania reklam na witryny internetowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
z wyjątkiem dostarczania reklam na witryny internetowe, promocja
sprzedaży z wyjątkiem dostarczania reklam na witryny internetowe, dostarczanie informacji handlowej z wyjątkiem dostarczania
reklam na witryny internetowe, wynajmowanie nośników i przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej,
administrowania działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 usługi
w zakresie wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, w tym powierzchni biurowych i mieszkalnych, usługi w zakresie zarządzania
i administrowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie administrowania budynkami, usługi w zakresie wyceny majątku nieruchomego, usługi finansowania nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach nieruchomości, 39 usługi w zakresie prowadzenia,
wynajmowania, dzierżawy parkingów, miejsc parkingowych, garaży, usługi administrowania i zarządzania parkingami, miejscami
parkingowymi, garażami.
(111) 302294
(220) 2016 12 08
(210) 464969
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW OSSOBUCO KRUCHA WOŁOWINA Wolno
gotowana Goleń wołowa o smaku pieczeniowym 20 min i gotowe!
SLOW COOKED WOLNO GOTOWANE 10h 85ºC
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(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.07
(510), (511) 3 kosmetyki, farby do włosów, maski kosmetyczne,
szampony, odżywki do włosów, preparaty do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do trwałej ondulacji włosów, preparaty
do układania włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, preparaty
do koloryzacji włosów, przyspieszacze koloru, barwniki, kosmetyki
do włosów, 35 usługi zaopatrywania salonów fryzjerskich i salonów
piękności, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna produktów kosmetycznych
do włosów, 44 usługi fryzjerstwa, usługi salonów piękności.

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnożółty, żółty, jasnożółty, biały, czarny, zielony, brązowy,
szary
(531) 03.04.01, 05.01.03, 05.09.17, 08.05.02, 13.03.01, 11.03.18,
13.03.07, 25.01.15, 05.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa.
(111) 302295
(220) 2016 12 09
(210) 464989
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) farmster
(540)

(111) 302298
(220) 2016 12 14
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 02
(732) DK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, PL.
(540) DKTECH
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 465153

(111) 302299
(220) 2016 12 14
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 02
(732) DK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, PL.
(540) Aqua Soft Shell
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 465154

(111) 302300
(220) 2016 12 14
(210) 465185
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, PL.
(540) BARBERO WĄSY I BRODA MOUSTACHE & BEARD
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.05.08, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne.
(111) 302296
(220) 2016 12 12
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) LEWANDOWSKI JANUSZ, Augustowo, PL.
(540) W WESSTRON
(540)

(210) 465093

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 03.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, mechaniczne narzędzia rolnicze
o napędzie innym niż ręczny, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie instalacji budowlanych, elektrycznych, wentylacji,
ogrzewania, chłodzenia, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 302297
(220) 2016 12 13
(210) 465138
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 15
(732) Dennis Bernard, Inc., Freehold, US.
(540) smartSOLUTIONS PLANT EXTRACTS FOR COLOR HOLD

(531) 02.01.01, 14.07.20, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.14,
26.01.18
(510), (511) 3 szampony, wody toaletowe, wody po goleniu, wody
kolońskie, wyroby kosmetyczne dla mężczyzn, kremy kosmetyczne,
mydła i żele do golenia, woski, olejki, żele, pomady do pielęgnacji
i modelowania wąsów oraz brody, odświeżacze do ust, toniki, odżywki do włosów, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji
skóry, dezodoranty osobiste, 8 brzytwy, nożyczki, żyletki, zestawy
do golenia, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia
włosów elektryczne i nieelektryczne, 21 grzebienie, szczotki do włosów, szczotki do modelowania wąsów i brody.
(111) 302301
(220) 2016 03 01
(210) 453016
(151) 2017 09 15
(441) 2016 06 06
(732) IREEF-CROWN SQUARE WARSAW PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CROWN SQUARE
(510), (511) 35 usługi biurowe, usługi sekretarskie, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej, prowadzenie komputerowych baz danych, pozyskiwanie lub systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, usługi w zakresie marketingu, promocji
i reklamy związanej z nieruchomościami, zarządzanie działalnością
gospodarczą oraz doradztwo i pomoc w zarządzaniu działalnością
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gospodarczą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 dzierżawa i najem majątku
nieruchomego, leasing nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
ściąganie czynszów, zarządzanie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości, sporządzanie umów najmu, wycena nieruchomości,
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami wynajmowanie
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, obrót nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń
biurowych, 37 usługi budowlane, naprawy i konserwacja budynków,
usługi budowlano -remontowe, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, budowlane
usługi pomocnicze, instalowanie urządzeń i maszyn biurowych, konserwacja urządzeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych,
naprawa i konserwacja budynków biurowych, 42 usługi architektoniczne, konsultacje architektoniczne, usługi w zakresie projektowane
wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania układu
pomieszczeń biurowych, 43 krótkoterminowy wynajem przestrzeni
biurowej, wynajmowanie i rezerwacja mieszkań na pobyt czasowy,
45 usługi w zakresie ochrony mienia i osób.

(111) 302302
(220) 2016 12 14
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) CUBE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) CUBE SYSTEM
(540)

(210) 465186

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, szary
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 modernizacje parku maszynowego, teleservice parku maszynowego, budowanie sieci teleinformatycznych do obsługi
zakładów przemysłowych oraz procesów produkcyjnych, serwis automatyki przemysłowej, 42 projektowanie rozdzielni sterowniczych,
integracja systemów, wizualizacja SCADA oraz HMI, projektowanie
i realizowanie nadrzędnych systemów bezpieczeństwa dla maszyn,
programowanie robotów przemysłowych, odtwarzanie dokumentacji technicznej, monitoring mediów i zużycia energii.
(111) 302303
(220) 2016 12 14
(210) 465199
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) A AVENIDA POZNAŃ
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury,
ulotki, drukowane materiały: reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, zaproszenia,
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dyplomy, koperty, papierowe torby, podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe
na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony
z zakładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez
internet artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo -rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami
rozrywkowo -rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji
sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 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, pokazy
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, 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, organizowanie
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych,
wyceny dotyczące spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/
lub reklamowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo -rozrywkowych,
ich administrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni
w centrach handlowo -usługowo -rozrywkowych, 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, prowadzenie kantorów
wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów
i bonów wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie
instalacji budowlanych, w tym podnoszących standard obiektów,
wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie
obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych
w centrach handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier,
organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych
i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn,
organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie
wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody o charakterze
rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje
elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych,
dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
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tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów
zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem
obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi
hotelowo -restauracyjne o charakterze rozrywkowym w zakresie podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania zakładów,
wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej
on-line, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji
żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy,
w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa,
w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące
sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki dziennej nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal
na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki nad dziećmi i ośrodków
opieki dziennej nad dziećmi, usługi opieki nad dziećmi w klubach
malucha oraz świadczone w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów
zielonych, prowadzenie klinik medycznych, ośrodków zdrowia,
ośrodków diagnostycznych, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej,
45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod nieobecność
rodziców.

(111) 302304
(220) 2016 12 15
(210) 465268
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) AGENCJA PROMOCYJNO -HANDLOWA MINI-MAX SPÓŁKA
JAWNA W.M.D.J. EKIERT, Piła, PL.
(540) szybki koszyk.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 18.01.19, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02,
29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych i przemysłowych wyrobów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz za pośrednictwem sieci komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie sieci komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów spożywczych, przemysłowych, wyrobów alkoholowych i tytoniowych, nasion, roślin, pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepach, marketach, reklamy prasowe, telewizyjne
radiowe oraz za pośrednictwem sieci komputerowych, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności rachunkowo -księgowej i doradztwa
podatkowego, dystrybucja materiałów reklamowych, druków, broszur, 36 zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
39 transport drogowy, kolejowy i morski, 43 prowadzenie hoteli, restauracji i innych placówek gastronomicznych.
(111) 302305
(220) 2016 12 19
(210) 465415
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) Fitella Ice Tea Geisha
(510), (511) 30 herbata, herbata w torebkach, herbata sypka, herbaty owocowe, herbaty aromatyzowane, herbata o smaku owocowym,
wyciągi i esencje herbaciane, produkty herbaciane, produkty herbaciane gotowe do picia, substytuty herbaty, napoje na bazie herbaty,
mrożona herbata.
(111) 302306
(220) 2016 12 23
(210) 465593
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) TOKARZ HENRYK, KOSEWSKI JANUSZ KSIĘGARNIA PAŁUCKA
SPÓŁKA CYWILNA, Żnin, PL.
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(540) Księgarnia Pałucka
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], albumy do wklejania, almanachy [roczniki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły,
bielizna stołowa papierowa, bilety, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, broszury, broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chusteczki
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu,
cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane rozkłady, ekierki, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mâché, filtry
do kawy papierowe, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], frankownice do użytku biurowego, glina do modelowania,
globusy, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kałamarze (wpuszczane
w pulpit), kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton,
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki],
katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, klej rybi
[karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory
w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki,
lak do pieczętowania, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne
dzieła sztuki, litograficzne dzieła sztuki, makiety architektoniczne,
mapy geograficzne, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub
nie, materiały do modelowania, materiały do pisania, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru,
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru
lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły
biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe],
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże
do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], okładki na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papierniczej, ołówki,
ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opłatki do pieczętowania, opłatki do pieczętowania, oprawy książek, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania
[listowy], papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier xuan
do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papierowe nakrycia (obrusy) stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma],
pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plany, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół
papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów
[materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza
[materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie [rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowaniu, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, pudełka z farbami [artykuły szkolne], pudła
na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi
główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papiero-
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we, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, różańce, ryciny
[grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki,
stalówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczętowania,
suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie,
sztychy, ryty [grawiura|, szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne,
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne],
taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek
komputerowych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert, do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia
i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, wałki do maszyn do pisania, wieczne pióra, wierszowniki (poligrafia), wkładki papierowe do szuflad,
perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wypełnienie z papieru lub kartonu,
wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki
do stron, zakreślacze, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe
[komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki
pocztowe, zszywacze (artykuły biurowe], zszywki biurowe, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki
z materiałów syntetycznych, deski do pływania, deski surfingowe,
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki),
dyski latające, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekrany
maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki
do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo,
karty do gry, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła
do ruletki, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kontrolery
do konsoli gier, kości do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle,
kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], łóżka
dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski teatralne, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna
w drugiej], misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze
[części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy], papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania,
pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, plansze do gry w warcaby, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety
[zabawki], pojazdy sterowane radiowo [zabawki], proce [artykuły
sportowe], przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety
śnieżne, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody
do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki teni-
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sowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, szachownice, szachy, szpule do latawców, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, ubranka dla
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], warcaby,
wiszące karuzele dla dzieci [mobile], wrotki, zabawki, zabawki dla
zwierząt domowych, zabawki wypchane, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy].

(111) 302307
(220) 2016 12 23
(210) 465612
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 02
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Partner Plus
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(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, usługi związane ze sportem i kulturą.
(111) 302308
(220) 2017 02 06
(210) 465619
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) WALISZEWSKI MATEUSZ EDUKRESKA, Gdynia, PL.
(540) EDUKRESKA
(540)

(531) 17.02.25, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 41 doradztwo w zakręcie szkoleń, edukacja dorosłych,
edukacja, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, informacje związane z egzaminowaniem, kursy edukacyjne dotyczące
projektowania, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy
szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące
do kariery zawodowej, kursy szkolne związane z przygotowaniem
do egzaminów, malowanie portretów, montaż filmów, multimedialne wydanie publikacji elektronicznych, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie kaligrafii, nauczanie w zakresie CAD, nauczanie
w szkołach średnich, nauka projektowania wnętrz, nauka rysowania,
organizowanie i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie» przeprowadzenie aktywności kulturalnych, organizacja
konkursów edukacyjnych, organizacja webinarów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie komputerowych kursów
szkoleniowych, organizowanie warsztatów, pozowanie artystom,
prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów wideo, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów internetowych, publikowanie, tworzenie filmów rysunkowych, udostępnianie kursów, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, usługi edukacyjne, usługi edukacyjno w zakresie fotografii, usługi produkcji filmów, usługi szkół,
usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, rysunku, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, wystawy sztuki, usługi wydawnicze,
warsztaty do celów edukacyjnych .
(111) 302309
(220) 2016 12 23
(210) 465621
(151) 2017 09 20
(441) 2017 04 24
(732) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska, PL.
(540) AP V10
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.
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(111) 302310
(220) 2016 12 27
(210) 465688
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 02
(732) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków, PL.
(540) Q CENTRUM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(540)

Kolor znaku: zielony, różowy, niebieski, żółty, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości.
(111) 302311
(220) 2016 12 28
(210) 465756
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka, PL.
(540) LCODE
(510), (511) 9 samoprzylepne etykiety zakodowane, zakodowane
etykiety identyfikacyjne, elektroniczne etykiety identyfikacyjne
i oznaczenia, kodowane etykiety z kodami kreskowymi, kodowane
etykiety z odczytywanymi komputerowo danymi, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, 16 samoprzylepne etykiety drukowane,.
(111) 302312
(220) 2016 12 30
(210) 465819
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Kancelaria Medius
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 24.17.01, 24.17.02, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 windykacja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, windykacja należności i odzysk długu,, windykacja należności i odzyskiwanie długów, wyceny finansowe, usługi
finansowe, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi
finansowe związane z działalnością gospodarczą, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, wynajem nieruchomości, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami,
zarządzanie majątkiem, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, usługi detektywistyczne, dochodzenia prowadzone przez detektywów, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, usługi radców prawnych, usługi komornicze (usługi prawne), usługi prawne w zakresie mediacji, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, pomoc prawna przy tworzeniu umów.
(111) 302313
(220) 2017 01 03
(210) 465899
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 08
(732) PALUSZKIEWICZ KATARZYNA, SZAR RENATA GUSTO SPÓŁKA
CYWILNA, Sulejówek, PL.
(540) CYNAMONOWE SUCHARY MARSZAŁKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, suchary.
(111) 302314
(220) 2017 01 03
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 15
(732) FIORANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RE O

(210) 465923
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, buty sportowe,
buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki jako nakrycia głowy, daszki
jako nakrycia głowy, dzianina jako odzież, getry, gorsety, halki, półhalki, halki jako bielizna, kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe,
koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki jako odzież, legginsy,
majtki dziecięce, nakrycia głowy jako odzież, napiętki do pończoch,
nauszniki jako odzież, obuwie piłkarskie, sportowe, plażowe, gimnastyczne, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski jako odzież, pasy do pończoch jako bielizna, peleryny, piżamy, płaszcze, palta, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, podszewki jako elementy ubrań, podwiązki, pończochy,
poszetki, półbuty, rajstopy, rękawiczki jako odzież, skarpetki, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, trykoty jako ubrania, t-shirty, turbany, woalki jako odzież, wyroby pończosznicze.
(111) 302315
(220) 2017 01 04
(210) 465957
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GK GALERIA KRAKOWSKA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki,
materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania
produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy loteryjne, bony towarowe, bony
upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż
artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi,
usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych
i hotelowych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi
reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy
mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, 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, usługi sprzedaży przez Internet, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą
środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn
sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw handlowych,
organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja
konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
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promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi
w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów
handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny
powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, 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, prowadzenie kantorów
wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów
i bonów wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie
instalacji budowlanych, w tym podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie
zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura
podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów,
gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji,
pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje
elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych,
dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów
i nagrań: Video, dźwiękowych, oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie
książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie:
salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu
dla studia nagrań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów
telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości w celach rozrywkowych, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania
zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie
świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej
online, szkolenia personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w sprzedaży
i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie
oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków
ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych,
psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

(111) 302316
(220) 2017 01 04
(210) 465983
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza, PL. ;
(540) HORECA Polska
(540)

(531) 27.05.01, 04.05.03, 02.01.11
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(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem i produktami, usługi barowe -bary szybkiej obsługi, doradztwo specjalistyczne w dziedzinie gastronomii i cateringu.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 302317
(220) 2017 01 04
(210) 465984
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) KNICZEK HENRYK, MEDEL JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO
DROG -RUCH SPÓŁKA CYWILNA, Czarne, PL.
(540) DROG RUCH
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, szary, czarny, biały
(531) 14.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 prowadzenie dokumentacji torowej i rozjazdowej,
37 renowacja, przebudowa, budowa, naprawa, konserwacja sieci
kolejowych, taborów kolejowych, torów kolejowych, nadzór budowlany, 41 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji,
gdzie indziej niesklasyfikowane, 42 badania techniczne w zakresie
kolei, pomiary związane z działalnością kolei.
(111) 302318
(220) 2017 01 04
(210) 465987
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 02
(732) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza, PL. ;
(540) Kalldera
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji reklamowych,
usługi w zakresie reklamy przy pomocy wszystkich mediów, analizy
kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo
handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, agencje informacji handlowej, usługi w zakresie prowadzenia hurtowni zaopatrzenia
osób trzecich w towary: wyroby porcelanowe, ceramiczne, szklane,
meble, artykuły gospodarstwa domowego, wyroby metalowe, środki
czyszczące, 37 usługi budowlane, wykonawstwo konstrukcji budowlanych, remonty i modernizacje obiektów budowlanych, 39 transport drogowy i magazynowanie, usługi w zakresie transportu towarów na rzecz osób trzecich, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie,
dostarczanie towarów zamówionych w domach sprzedaży wysyłkowej i korespondencyjnie, 42 usługi w zakresie prac inżynierskich
oraz ich projektowanie w dziedzinie budownictwa, usługi naukowe
i techniczne, doradztwo techniczne, ekspertyzy.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 302319
(220) 2017 01 05
(210) 465990
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 24
(732) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa, PL.
(540) Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 14 posążki z metali szlachetnych, medale, monety, 16 książki, czasopisma, śpiewniki, broszury,
prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje, karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych,
afisze, plakaty, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma,
dokumenty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze,
karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papieru, tektury
i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier listowy, pieczęcie, rysunki,
segregatory, przybory szkolne, śpiewniki, teczki tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek, druki zawiadomień, zeszyty, znaczki pocztowe,
przybory do pisania, bilety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały drukowane, ulotki,
19 pomniki niemetalowe, 25 koszulki, chusty, kapelusze, czapki, opaski
na głowę, daszki, szaliki z napisami i emblematami, odzież, 26 ozdobne
plakietki, plakietki do noszenia [nie z metali szlachetnych], 28 gry plan-

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

szowe, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
35 agencje reklamowe, reklamowanie, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, publikowanie tekstów reklamowych,
ogłoszenia reklamowe, reklama radiowa i telewizyjna, rozprowadzanie
i dystrybucja materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
korespondencyjna, reklama prasowa, publikowanie tekstów publicystycznych, służba informacyjna w zakresie działalności gospodarczej,
badanie rynku, sondaże opinii, badanie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych (wiadomości), agencje prasowe, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie stacji
radiowych i telewizyjnych, przekazywanie głosu i obrazu, telefaksowe
i telefoniczne, obsługa przekazu fonicznego, zbieranie i przekazywanie
wiadomości, przekaz satelitarny, obsługa telekonferencji, obsługa satelitów, organizowanie systemów transmisyjnych, 41 prowadzenie kursów
edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie rekolekcji, publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż
taśm wideo, filmowanie, edukacja religijna, informacja o edukacji, 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], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi muzeów [wystawy], usługi
szkół [edukacja], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie
[edukacja], 42 usługi w zakresie wykonywania badań, opinii i ekspertyz
inżynierskich, 43 prowadzenie domów rekolekcyjnych, w tym zakwaterowanie tymczasowe, prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadzenie
domów opieki, 45 doradztwo duchowe.

(111) 302320
(220) 2017 01 09
(210) 466050
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BORKOWSKI-GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Swarzędz, PL.
(540) JBorkowski
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.03.23
(510), (511) 37 usługi związane z budową budynków, a w szczególności wykonywanie: instalacji wodno -kanalizacyjnych, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, instalacji kotłowni
grzewczych, instalacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
instalacji ogrzewania hal, instalacji i montażu urządzeń technologicznych, instalacji nawadniających, usługi związane z naprawami
i remontami budynków, usługi związane z wypożyczaniem narzędzi
i sprzętu budowlanego, usługi nadzorów inwestorskich nad pracami
budowlanymi na miejscu inwestycji.
(111) 302321
(220) 2017 01 09
(210) 466051
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BORKOWSKI-GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, PL.
(540) JBorkowski
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.03.23
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(510), (511) 11 urządzenia, aparatura i armatura dla instalacji wodociągowych, grzewczych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i gazowych
wykonywanych w budynkach i budowlach, a w szczególności: bojlery
ogrzewcze, grzejniki do c.o., wymienniki ciepła, rekuperatory, grzejniki
elektryczne, kabiny natryskowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia do instalacji klimatyzacyjnych, kolektory słoneczne,
kominki domowe, kotły grzewcze, kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia i instalacje do oczyszczalni ścieków, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, urządzenia i instalacje do oświetlania, pompy cieplne, instalacje sanitarne i aparatura, urządzenia do uzdatniania wody,
aparatura do wentylacji i klimatyzacji, zasobniki ciepła, zasobniki pary,
zawory do instalacji ogrzewniczych, zbiorniki ciśnieniowe wody.

(111) 302322
(220) 2004 05 01 K
(210) 466098
(151) 2017 09 15
(441) 2017 04 24
(732) DELLALUI (Société par action simplifiée), Miserey-Salines, FR.
(540) DELAHAYE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 302323
(220) 2017 01 11
(151) 2017 09 06
(441) 2017 04 24
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Furaginum US Pharmacia
(540)

(210) 466157

Kolor znaku: biały, zielony, różowy, jasnoróżowy
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 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, 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, wszystkie wyżej wymienione towary również do celów leczenia zakażeń dolnych dróg moczowych.
(111) 302324
(220) 2017 01 11
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) LEITNER MAŁGORZATA, Izabelin, PL.
(540) AVANT School
(540)

(210) 466160

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi modelek i modeli, 41 kształcenie praktyczne, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie widowiska-impresariat.
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(111) 302325
(220) 2017 01 11
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 24
(732) LEITNER MAŁGORZATA, Izabelin, PL.
(540) AVANT MODEL School
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 466161

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi modelek i modeli, 41 kształcenie praktyczne, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie widowisk (impresariat).
(111) 302326
(220) 2017 01 13
(210) 466246
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 08
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź, PL.
(540) rolon
(510), (511) 6 klamry metalowe, 9 urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami oraz urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach, w szczególności szelki
i uprzęże bezpieczeństwa, pasy, linki i taśmy bezpieczeństwa.
(111) 302327
(220) 2017 01 16
(210) 466264
(151) 2017 09 12
(441) 2017 04 24
(732) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Future Tech
(540)

(531) 26.03.02, 26.03.04, 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) 302328
(220) 2017 01 16
(210) 466287
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) UNISECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) uniseco
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01

Nr 2/2018

(510), (511) 9 dyski kompaktowe, dyski optyczne, pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe, programy komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe, publikacje elektroniczne, 16 broszury, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania działalności
gospodarczej, 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, ekonomiczne prognozy, opracowywanie CV dla osób
trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, produkcja informacji handlowych i przemysłowych poprzez
globalną sieć komunikacji, w tym w sieci Internet, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych oraz
kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, usługi związane z organizowaniem i obsługą szkoleń, warsztatów naukowo-praktycznych, kursów edukacyjnych, organizowanie i obsługa krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji, seminariów,
sympozjów, zjazdów, spotkań przedstawicieli przedsiębiorców
z przedstawicielami władz dla wszystkich branż, organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kulturalnych lub edukacyjnych oraz sesji naukowych, usługi w zakresie działalności wydawniczej jak: publikacja książek, broszur i materiałów
informacyjnych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
w zakresie nauczania, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(111) 302329
(220) 2017 02 09
(210) 466373
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) ZAPSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ZAPSOFT
(510), (511) 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego:
usługi badawcze w zakresie jakości ścieków komunalnych i przemysłowych, usługi badawcze w zakresie jakości wód gruntowych
i powierzchniowych, doradztwo w zakresie oszczędności energii:
usługi identyfikacji i uzyskiwanie oszczędności w zakresie techniki
pompowej oraz systemów WOD -KAN, oprogramowanie jako usługa [SaaS]: usługa monitorowania stacji wodociągowych, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, prace
badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich:
usługa modelowania oczyszczalni ścieków, usługa modelowania
i wykrywania wycieków na sieci wodociągowej, wdrażanie automatyzacji obsługi oczyszczalni ścieków w oparciu o model, projektowanie oprogramowania komputerowego: usługa projektowania i rozwoju oprogramowania diagnostycznego dla sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych i ciepłowniczych, projektowanie systemów komputerowych: usługa projektowania systemów do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wdrażanie autorskiego oprogramowania
systemowego, narzędziowego oraz użytkowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii: usługa doradztwa w zakresie procesów
oczyszczania ścieków i dystrybucji wody w sieciach komunalnych
i przemysłowych.
(111) 302330
(220) 2017 01 18
(210) 466389
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) PICHUR PAWEŁ, JĘDRYSIAK RADOSŁAW MEBLE PARA
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno, PL.

Nr 2/2018
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(540) meble PARA comfort furniture & more
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 12.01.10, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 20 meble.
(111) 302331
(220) 2012 08 27 K
(210) 466427
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) procardiol
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności:
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów
do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych.
(111) 302332
(220) 2017 01 12
(210) 466445
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) KLĘCZAR BEATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, Malec, PL.
(540) MOLO
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, planowanie
przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], pensjonaty,
kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 44 aromaterapia, fizjoterapia, manicure, masaż,
salony piękności, usługi saun, usługi wizażystów.
(111) 302333
(220) 2017 01 12
(210) 466446
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) KLĘCZAR BEATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, Malec, PL.
(540) MOLO
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, planowanie
przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], pensjonaty,

715

kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 44 aromaterapia, fizjoterapia, manicure, masaż,
salony piękności, usługi saun, usługi wizażystów.

(111) 302334
(220) 2017 01 20
(210) 466447
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 02
(732) LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) DANIEL DETOX
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne,
lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające,
sole do kąpieli, mydła lecznicze, 5 żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
dietetyczne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki
ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych,
herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne substancje
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści do celów
leczniczych, nalewki do celów leczniczych, plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze
dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, preparaty określane jako suplementy
żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych klasach wzbogacające smak lub zapach, napoje z dodatkiem soków owocowych,
syropy do napojów, 44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone
przez salony piękności, usługi z zakresu kosmetyki, usługi lecznicze
świadczone przez gabinety terapeutyczne.
(111) 302335
(220) 2017 01 20
(210) 466450
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 08
(732) KONNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) KONNER
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, urządzenia
alarmowe, odzież chroniąca przed ogniem i napromieniowaniem, wizjery do drzwi, wykrywacze dymu, dzwonki sygnalizacyjne, gaśnice,
kamizelki ratunkowe, kamizelki kuloodporne, koce strażackie, kombinezony ochronne, lornetki, lunety, maski ochronne, pompy strażackie, motopompy strażackie, kaski ochronne, pasy ratunkowe inne
niż do siedzeń w pojazdach i inne niż wyposażenie sportowe, radary,
wyposażenie dla ratownictwa, rękawice do ochrony przed urazami,
wypadkami i promieniowaniem rentgenowskim, siatki ratownicze,
syreny, detektory, 41 prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony mienia, ochrony osób, przeciwpożarowe, bhp, zabezpieczenia i ochrony
środowiska przed skutkami zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,
pożarów, 45 audyt zagrożenia wybuchem, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, dostarczanie informacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, ochrony bhp, ochrony przed
skutkami klęsk żywiołowych, monitorowanie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego do celów pomocy prawnej, usługi doradztwa
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, usługi
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, ochrony bhp, ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych, wypożyczanie
alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic.
(111) 302336
(220) 2017 01 18
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 15
(732) WITUCKI RAFAŁ, Skowarcz, PL.
(540) ACTiV INVEST
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13

(210) 466616
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(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania marketingowe
i opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, usługi reklamowe i informacyjne z zakresu działalności gospodarczej, handlowe wyceny, administrowanie i zarządzanie
hotelami, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo handlowe, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
z wykorzystywaniem Internetu wszelkich materiałów budowlanych,
usługi promocyjne i marketingowe, 36 administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, analizy
finansowe, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, wycena finansowa ubezpieczenia i nieruchomości, doradztwo
w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, usługi finansowe, informacje finansowe, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych,
zarządzanie finansami, doradztwo podatkowe, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo finansowe i pieniężne, inwestycje kapitałowe,
wycena nieruchomości, wycena ubezpieczenia, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, porady w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych.

(111) 302337
(220) 2017 01 20
(210) 466640
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) Kabushiki Kaisha Cosina, Nakano -shi, JP.
(540) COSINA
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, obiektywy fotograficzne w tym
teleobiektywy, obiektywy szerokokątne, obiektywy i soczewki
do makrofotografii, osłony przeciwsłoneczne obiektywu, osłony
obiektywu, wizjery do aparatów fotograficznych, światłomierze, adaptery fotograficzne.
(111) 302338
(220) 2017 01 25
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) BAŃCZYK BOGDAN, Mikołów, PL.
(540) BUDOWNICTWO MODUŁOWE KAJA
(540)

(210) 466746

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żołty
(531) 26.15.15, 26.15.25, 26.15.99, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(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, budownictwo, 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) 302339
(220) 2017 01 26
(210) 466753
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Intymna Protect MED +
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do pielęgnacji skóry,
środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej,
preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne, niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne
preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.

Nr 2/2018

(111) 302340
(220) 2017 01 26
(210) 466757
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) SZLACHTA ADRIAN, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) polkurier
(510), (511) 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kolportaż
próbek, outsourcing [doradztwo biznesowe], reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, telemarketing, usługi agencji
importowo -eksportowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie porównywania cen, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, usługi przetwarzania danych w dziedzinie
transportu, reklama związana z transportem i dostawą, zarządzanie
flotą transportową [dla osób trzecich], usługi reklamowe związane
z przemysłem transportowym, zarządzanie biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], usługi w zakresie zamówień on -line,
39 logistyka transportu, usługi kurierskie [wiadomości lub towary],
transport, transport lądowy, transport bagażu, transport statkami,
transport dokumentów, transport samochodowy, transport kolejowy, transport drogowy, transport powietrzny, transport towarów,
transport paczek, transport pasażerski, organizowanie transportu,
rezerwacja transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, transport i składowanie, transport drogą kurierską, usługi
transportu pojazdami, organizowanie transportu paczek, organizowanie transportu towarów, usługi transportu ładunków, wynajmowanie transportu drogowego, wypożyczanie środków transportu,
usługi pośrednictwa transportowego, magazynowanie ładunku
przed transportem, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania
transportu, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi doradcze związane z transportem, wynajem pojazdów transportowych
na umowę, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, składowanie towarów przed i po transporcie, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące usług transportowych, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, doradztwo w dziedzinie usług
transportowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży
za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, pakowanie i składowanie towarów, załadunek i rozładunek
towarów, udzielanie informacji związanych z usługami rozładunku
towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, dostarczanie poczty
i usługi kurierskie, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek,
dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurierem, usługi kurierskie dotyczące towarów .
(111) 302341
(220) 2017 01 27
(210) 466765
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO
PERFECT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) perfect PLUS
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, nabiał, jadalne oleje i tłuszcze, wyroby mięsne, szaszłyki, golonki, hamburgery, świeżonka, wątróbka, wędliny,
wyroby garmażeryjne, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, galaretki
rybne, pasztety, pasty kanapkowe, potrawy na bazie ryb, śledzie nieżywe, śledzie solone, śledzie marynowane, sałatki śledziowe, rosoły,
smalce, sałatki warzywne, sałatki warzywno -mięsne, sałatki owocowe, warzywa suszone, warzywa mrożone, mrożone owoce.
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(111) 302342
(220) 2017 01 27
(210) 466771
(151) 2017 09 06
(441) 2017 04 24
(732) STASIAK-RYKOWSKA ANETTA MASTER CLEANING, Łódź, PL.
(540) Pprogarden rok zał. 1995
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.01.10, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi sprzątania.
(111) 302343
(220) 2017 01 27
(210) 466781
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON CENTRUM
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole, PL.
(540) GRYZEK
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
(111) 302344
(220) 2017 01 30
(210) 466830
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Neteffect
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe, badania opinii publicznej.
(111) 302345
(220) 2017 01 30
(210) 466831
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Advertrack
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe, badania opinii publicznej.
(111) 302346
(220) 2017 01 16
(210) 466840
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) SZYMKIEWICZ ARKADIUSZ, Koszalin, PL.
(540) Crystal Dog
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, aktywne drożdże suszone
dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], artykuły jadalne do żucia
dla psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze
dla kurczaków, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze
dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie
mleka, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów,
artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, białko
słodowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], ciasta z sosu
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sojowego [pokarm dla zwierząt], ciasteczka zbożowe dla zwierząt,
ciastka dla szczeniaków, ciastka dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe
dla zwierząt, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty
z drożdży do spożycia przez zwierzęta, herbatniki owsiane do spożycia
przez zwierzęta, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych,
jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla gryzoni, karma dla królików,
karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kiełki pszenicy
jako pasza dla zwierząt, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, kukurydza do spożycia
przez zwierzęta, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), mączka dla zwierząt, mączka
lniana [pasza], mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna
na pasze dla zwierząt, makuchy, mielone produkty spożywcze dla
zwierząt, mieszanka paszowa dla zwierząt, mieszanki paszowe dla
zwierząt, mieszanki ziaren roślin dzikich, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla szczeniąt, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, mączka skrobiowa [pokarm
dla zwierząt], mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka
do spożycia przez zwierzęta, mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mąka
z sieminia lnianego jako pasza dla zwierząt, napoje dla kotów, napoje
dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt z rodziny psów, nasiona
roślin strączkowych [karma dla zwierząt], odpady z gorzelni [pasza dla
zwierząt], orzeszki arachidowe (makuchy z-) dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], owies do spożycia przez zwierzęta, otręby ryżowe
[pokarm dla zwierząt], owies przetworzony do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, pasze w puszce zawierające
mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego na powietrzu, pasze zwierzęce otrzymywane
z substancji warzywnych, pasze zwierzęce składające się z produktów
z soi, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce w formie orzechów, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu,
pokarm dla chomików, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający
się z ryb, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane
dla zwierząt, pozostałości z przetwórstwa słodu do użytku jako pasza
dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze
dla psów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, produkty zbożowe do spożycia przez
zwierzęta, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne], ryż naturalny do użytku jako pasza
dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słodkie herbatniki
do spożycia przez zwierzęta, słód dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt
domowych w rodzaju patyczków wołowych, solone ciastka dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, substytuty mleka
do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, suchary dla psów,
suszona lucerna dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, wytłoki nasion oleistych dla
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna konserwowane do pasz
dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, żywność na bazie owsa
przeznaczona dla zwierząt.

(111) 302347
(220) 2017 01 16
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) SZYMKIEWICZ ARKADIUSZ, Koszalin, PL.
(540) Crystal Dog
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14

(210) 466841
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(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, aktywne drożdże suszone
dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], artykuły jadalne do żucia
dla psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze
dla kurczaków, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt
na bazie mleka, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi
z roślin, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci
kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące
do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
do karmienia psów, białko słodowe dla zwierząt [inne niż do celów
medycznych], ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciastka dla szczeniaków, ciastka dla zwierząt,
ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, ciastka słodowe dla
zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta,
herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, jadalne kości i kostki
do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne
siemię lniane, nieprzetworzone, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla gryzoni, karma dla królików, karma dla psów, karma dla psów
biorących udział w gonitwach, karmy dla kotów, karmy o smaku sera
dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce
przeznaczone dla psów, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kości
dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, kukurydza
przetworzona do spożycia przez zwierzęta, lizawka (sól do lizania dla
zwierząt), mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana
jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, makuchy, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, mieszanka paszowa
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanki ziaren roślin
dzikich, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, mleko
do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko w proszku dla kociąt,
mleko w proszku dla szczeniąt, możliwe do strawienia kości do żucia
dla psów, mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka do spożycia przez zwierzęta,
mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mąka z siemienia lnianego jako
pasza dla zwierząt, napoje dla kotów, napoje dla zwierząt domowych,
napoje dla zwierząt z rodziny psów, nasiona roślin strączkowych
[karma dla zwierząt], odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], orzeszki arachidowe (makuchy z-) dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], owies do spożycia przez zwierzęta, otręby ryżowe [pokarm dla
zwierząt], owies przetworzony do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia przez zwierzęta, pasze w puszce zawierające mięso
przeznaczone dla młodych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt,
pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane
z siana suszonego na powietrzu, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi,
pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce w formie orzechów, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu,
pokarm dla chomików, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający
się z ryb, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane
dla zwierząt, pozostałości z przetwórstwa słodu do użytku jako pasza
dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze
dla psów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, produkty zbożowe do spożycia przez
zwierzęta, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne], ryż naturalny do użytku jako
pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzęta, słód dla zwierząt, smakołyki dla
zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, solone ciastka
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dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, substytuty
mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, suchary dla
psów, suszona lucerna dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt,
tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt,
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, żywność
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt.

(111) 302348
(220) 2017 01 30
(210) 466851
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Matt Filler
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, sztuczne rzęsy,
odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania makijażu,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki,
preparaty do rzęs, lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(111) 302349
(220) 2017 01 30
(210) 466899
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Spécialité Nasze polskie!
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 03.07.03, 27.05.01, 29.01.14
(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) 302350
(220) 2017 01 31
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB.
(540) All you need is Love
(540)

(210) 466958

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(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 tele-
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wizyjnej, 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 telefonów, terminale multimedialne, interaktywne terminale
do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale
do elektronicznych transakcji, włączając elektroniczne płatności,
aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia
i przyrządy do przywoływania, 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, mobilne elektroniczne
urządzenia umożliwiające użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie
osobistymi informacjami, aparaty do monitorowania domowego lub
przemysłowego zużycia energii elektrycznej, gazu, ogrzewania
i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia do użytku
w lub w związku z produkcją lub dystrybucją energii, gazu, wody,
elektryczności lub telekomunikacji, aparaty służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania, wody i dostaw energii, aparaty,
urządzenia i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów
i zestawów słuchawkowych do telefonów, łączniki przeznaczone
do użytku wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami,
pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem
umożliwiające używanie telefonów komórkowych w samochodach,
bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania lub przenoszenia telefonów przenośnych
oraz wyposażenia i akcesoriów telefonicznych, paski do telefonów
komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty i przyrządy do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania,
aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania
in vivo), radiowe aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne
aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże do gier komputerowych,
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokalnych
sieci komputerowych (LAN), systemy operacyjne do USB, systemy
komputerowe dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami
i komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe
do chmur obliczeniowych, programy do systemów obsługi sieci,
komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające
bezpieczeństwo poczty elektronicznej, dzwonki do telefonów ko-
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mórkowych dostępne do pobrania, elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-line z komputerowych baz danych lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami
lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe 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 elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych, opaski, które
przekazują dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych
komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefony
i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, komputery w postaci
zegarków, komputery w postaci opaski, komputery w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski 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,
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 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 wideotelefoniczne, 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
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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, 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
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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 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) 302351
(220) 2015 04 17
(210) 441516
(151) 2017 07 31
(441) 2015 08 03
(732) AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dybów Kolonia, PL.
(540) aircon KLIMATYZACJA
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, 37 naprawy, serwis /konserwacja/ oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, 42 projektowanie instalacji klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych.
(111) 302352
(220) 2015 04 24
(210) 441773
(151) 2016 12 08
(441) 2015 08 03
(732) ŚWIERCZEK HALINA, Pilzno, PL.
(540) MET-CHEM
(510), (511) 6 kołnierze metalowe, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, okładziny metalowe[konstrukcyjne i budowlane],
kraty[ruszty metalowe], pokrywy do włazów metalowe, słupy metalowe[ elementy konstrukcyjne], słupy podporowe metalowe, palety
transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, konstrukcje
metalowe, kratownice metalowe, 7 maszynowe koła zamachowe,
pokrywy [osłony, części maszyn], kartery do maszyn i silników, wymienniki ciepła [części maszyn], osie do maszyn, pokrywy [osłony,
części maszyn], koła zębate [zespoły] maszynowe, pługi, dźwigi
do samochodów, 12 klocki, szczęki hamulcowe do pojazdów, osie
pojazdów, czopy do osi pojazdów, wózki zwrotne do wagonów kolejowych, mechanizmy wywrotkowe, części wagonów i platform,
obudowy do elementów pojazdów lądowych, innych niż silniki, lokomotywy, podwozia pojazdów, 20 palety załadowcze niemetalowe,
37 malowanie, 40 odlewanie metali, obróbka metali.
(111) 302353
(220) 2015 09 23
(210) 447289
(151) 2016 12 22
(441) 2016 01 04
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MBAUp
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne (do nauczania), dyski kompaktowe (audio -wideo), dyski kompaktowe, programy
komputerowe [software ładowalny], publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 16 wydawnictwa i publikacje, także elektroniczne, książki, podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczne, materiały
do nauczania, poradniki, informatory, przeglądy, zeszyty tematyczne, albumy, atlasy, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, broszury, ulotki, afisze, plansze, plakaty, aktówki [artykuły
biurowe], czasopisma [periodyki], drukowane publikacje, formularze [blankiety, druki], katalogi, magazyny, notatniki [notesy], notesy
podręczne, programy komputerowe, reprodukcje graficzne, torebki
papierowe, zeszyty, 41 edukacja, informacja o edukacji, konferencje
[organizowanie i obsługa], książki (publikowanie), kształcenie prak-
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tyczne, nagrywanie filmów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja], publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek,
tłumaczenia, teksty (publikowanie), teksty (pisanie), usługi edukacyjne, zawodowe poradnictwo [porady w zakresie edukacji lub kształcenia].

(111) 302354
(220) 2016 01 15
(210) 451316
(151) 2016 12 02
(441) 2016 04 25
(732) NOSKOWICZ MAREK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA URWIS,
Toruń, PL.
(540) Urwis
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty, zielony, brązowy,
pomarańczowy
(531) 02.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 plecaki, w tym, plecaki turystyczne, plecaki szkolne,
plecaki dziecięce, torby, w tym: torby turystyczne, torby na kółkach,
torby podróżne, torby sportowe, torby plażowe, torby szkolne, tornistry szkolne, torebki damskie, torby na zakupy, siatki na zakupy,
parasole, parasolki, pokrowce na parasole i parasolki, portfele, portmonetki, pasy skórzane, paski skórzane, 25 okrycia wierzchnie damskie i męskie dla dorosłych, w tym: palta, kurtki, kurtki wełniane lub
skórzane, płaszcze, wiatrówki, skafandry, dresy, bluzy z polaru, bluzy z kapturem, bluzy rozpinane, bluzy z zamkiem błyskawicznym,
kombinezony, kombinezony sportowe, odzież gimnastyczna, dresy,
garnitury, marynarki, kamizelki, kostiumy, żakiety, tuniki, sukienki,
spódniczki, spodnie, spodnie dżinsowe, spodnie dresowe, legginsy,
swetry, golfy, półgolfy, pulowery, bolerka, szlafroki, podomki, kostiumy plażowe, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, pidżamy,
odzież dziecięca, w tym: kurteczki, płaszczyki, bluzeczki polarowe,
futerka, kożuszki, sweterki, sukieneczki, suknie balowe, stroje karnawałowe, stroje na maskarady, odzież komunijna, odzież niemowlęca,
w tym: spodenki, ogrodniczki, body, kaftaniczki, pajacyki, śpioszki,
śpiworki, odzież do chrztu, bielizna osobista dla dzieci i dorosłych,
w tym: koszule, koszulki, koszulki polo, halki, półhalki, podkoszulki
na ramiączkach, podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki z krótkimi rękawami, koszulki sportowe, koszulki gimnastyczne, majtki,
kąpielówki, bokserki, slipy, stringi, kalesony, kalesonki, biustonosze,
bielizna niemowlęca, w tym: koszulki, majteczki, wyroby pończosznicze dla dzieci i dorosłych, w tym: rajstopy, rajstopki, rajtuzy, rajtuzki,
pończochy, podkolanówki, slapki, skarpety, skarpetki, stopki, nakrycia głowy, w tym: czapki, kapelusze, kapelusiki, berety, chusty, szale,
szaliki, apaszki, rękawiczki skórzane, rękawiczki z wełny, rękawiczki
z polaru, rękawiczki z jednym palcem, łapki dla dzieci i niemowląt,
paski, krawaty, podwiązki, szelki, obuwie dla dorosłych, w tym: buty,
półbuty damskie i męskie, buty sznurowane, trzewiki, kozaczki, buty
sportowe, obuwie skórzane zdrowotno -profilaktyczne, adidasy, buty
nieprzemakalne i utrzymujące stałą temperaturę typu GORE-TEX,
sandały skórzane, sandały plażowe, sandały kąpielowe, pantofle
skórzane, pantofle tekstylne, kalosze, obuwie szkolno -młodzieżowe
i dziecięce, w tym: kozaki skórzane, trzewiki skórzane, trzewiczki skórzane, roczki skórzane, półbuty skórzane, baletki skórzane, balerinki
skórzane, obuwie sportowe skórzane, obuwie skórzane zdrowotno-profilaktyczne, obuwie nieprzemakalne i utrzymujące stałą temperaturę typu GORE-TEX, sandałki skórzane, sandałki plażowe, sandałki
kąpielowe, sandałki tekstylne, pantofle skórzane, pantofle tekstylne,
kalosze, wkładki do obuwia: skórzane, wełniane, tekstylne., 26 sznurowadła do butów, pasty do obuwia, szelki do prowadzenia dzieci,
35 prowadzenie sklepów i hurtowni branży odzieżowej, obuwniczej
i galanteryjnej, sprzedaż towarów wymienionych w powyższych klasach i promocja sprzedaży przez Internet, pokazy towarów, gazety,
tygodniki, ulotki, plakaty, billboardy, radio i telewizję.
(111) 302355
(220) 2016 01 28
(151) 2016 12 14
(441) 2016 05 09
(732) FUNDACJA TALITHA KUM, Wrocław, PL.

(210) 451775
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(540) FUNDACJA TALITHA KUM
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 02.09.14, 02.09.15, 03.07.11, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01,
29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 35 usługi związane z promowaniem pomocy dzieciom,
osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i samotnym, organizowanie aukcji publicznych, usługi reklamowe w zakresie profilaktyki zdrowotnej i terapii dzieci, usługi promowania działań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających terapii oraz rehabilitacji
osób chorych i niepełnosprawnych, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży oraz
edukacji, promowanie akcji pozyskiwania funduszy na rzecz pomocy
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, osobom chorym oraz niepełnosprawnym, organizowanie zakupu leków i sprzętu dla placówek
medycznych, domów dziecka, domów starców, hospicjów i ośrodków rehabilitacyjnych, 36 organizowanie funduszy na cele charytatywne, usługi tworzenia i organizowania funduszy na cele pomocy
osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, organizacja zbiórek na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi konferencji, konkursów, spektakli, koncertów i loterii na rzecz
osób pokrzywdzonych przez los, usługi organizowania zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań dyskusyjnych, poświęconych problemom
społecznym, organizowanie koncertów, balów i imprez kulturalnych
celem propagowania dobroczynności, usługi w zakresie organizowania szkoleń, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, usługi wspomagania edukacji w zakresie ochrony zdrowia, organizowanie festynów
rodzinnych, obozów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie szkoleń dla członków rodzin będących w kryzysie,
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy medycznej, usługi
w zakresie domów dla rekonwalescentów i hospicjów, diagnostyka problemów zdrowia psychicznego, usługi doradcze w zakresie
zdrowego żywienia, farmakologii i ziołolecznictwa, rehabilitacja
osób niepełnosprawnych, profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży,
45 poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego, doradztwo w zakresie możliwości korzystania ze środków pomocowych dedykowanych
rodzinie i dzieciom w placówkach społecznych, usługi pomocy prawnej w sprawach spornych dotyczących osób w podeszłym wieku
i niepełnosprawnych, organizowanie opieki nad dziećmi i osobami
niepełnosprawnymi .
(111) 302356
(220) 2016 02 15
(210) 452354
(151) 2017 01 11
(441) 2016 05 23
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) „Pod mądrą opieką roślin”
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe
do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum, esencje
eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole
do kąpiel, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci,
lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów,
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
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olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów,
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania
fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony,
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów,
żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty
do pedicure, antyperspiranty w aerozolach, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia,
usługi fryzjerskie, usługi stylizacji włosów, usługi trychologiczne,
usługi kosmetyczne, manicure, masaż, salony piękności, usługi SPA,
usługi sauny, solaria, odnowa biologiczna, pedicure, gabinety kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne, usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, chirurgia plastyczna, domy opieki, usługi
farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, opieka
pielęgniarska, opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi sanatoriów, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi aptekarskie w zakresie przygotowywania i wydawania lekarstw.

(111) 302357
(220) 2016 02 29
(210) 452985
(151) 2016 12 07
(441) 2016 06 06
(732) JURECKI EDWARD PLZ GLOBAL, Polanka Wielka, PL.
(540) EDOARDO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 wędliny, tłuszcze jadalne, 30 chleb, bułki, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze.
(111) 302358
(220) 2016 02 29
(210) 452971
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 06
(732) TECHNOLOGIE GALWANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) SPECTRACLEAN
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, preparaty chemiczne dla przemysłu.
(111) 302359
(220) 2016 03 14
(151) 2016 11 23
(441) 2016 06 20
(732) DOJKA ŁUKASZ, Dąbrowa Tarnowska, PL.
(540) XTREME FITNESS Gyms
(540)

(210) 453635

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy
(531) 21.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak
[alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [środki przeciwpotne], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
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do podłóg, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do napojów [olejki
eteryczne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, olejek bergamotowy, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, kreda do czyszczenia, preparaty
do czyszczenia (preparaty do demakijażu), detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne,
esencjonalne olejki, preparaty do usuwania farb, olejek jaśminowy
(kosmetyki), preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, olejek
lawendowy, esencje miętowe, olejek migdałowy, aromaty do napojów (olejki eteryczne), preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, oleje czyszczące, olejek różany, olejek
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, pasty do podłogi i mebli, preparaty do usuwania past do podłóg, płyny antypoślizgowe do podłóg, wosk antypoślizgowy do podłóg, wosk do podłóg,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, przeciwpotowe mydła,
materiały przylepne do celów kosmetycznych, puder do makijażu,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do udrażniania rur, kremy i pasty do skóry zwierzęcej, kremy wybielające do skóry, preparaty do wybielania zwierzęcej skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki do szorowania, środki odświeżające powietrze (zapachowe), środki ułatwiające
suszenie do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny, preparaty do czyszczenia tapet, terpentyna [środek do wywabiania tłustych plam], terpeny [olejki aromatyczne], produkty toaletowe, preparaty do udrażniania rur, waciki do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wosk antypoślizgowy do podłóg, wosk do parkietów,
wywabiacze plam, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, biurowe maszyny do stemplowania,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe [papeteria], bloki rysunkowe, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chusteczki do nosa [papierowe], cyfry [czcionki drukarskie], czcionki [cyfry
i litery], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane publikacje, dziurkacze
(artykuły biurowe), ekierki, flamastry, formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie wydrukowane, fotograwiura, kalendarze, karton, karton z miazgi drzewnej
[artykuły papiernicze], karty, klamry, zaciski do papieru, urządzenia
biurowe do stemplowania kopert, koperty [artykuły piśmienne], urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały drukowane, materiały
piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notatniki [notesy], notesy podręczne, numeratory, obwoluty na luźne kartki, okładki i obwoluty papierowe na dokumenty, obwoluty [artykuły papiernicze],
ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, oprawy, papier, papier
do pisania, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, pieczęcie [stemple], pieczęcie, pudełka na stemple, pinezki, pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra
ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plany, podręczniki [książki],
taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, przybory do pisania [materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy],
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
pudełka kartonowe lub papierowe, ramki do fotografii, rejestry, księgi
główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, segregatory [artykuły biurowe], serwetki papierowe do demakijażu, skoroszyty na dokumenty, spinacze biurowe, spinacze do banknotów, stemple [pieczątki], stemple do pieczętowania,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia
ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), wałki do malowania ścian, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek,
znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe,
22 drabinki sznurowe, liny, materiały opakowaniowe amortyzujące
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i wypełniające z tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, nie z gumy,
wata tapicerska, przewody wentylacyjne z płótna smołowanego dla
kopalni, 25 bielizna osobista, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek,
fartuchy [odzież], getry, kąpielówki, koszulki gimnastyczne, kurtki
[odzież], kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, nakrycia
głowy [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież wodoodporna, paski [odzież], skarpetki, spodnie, spódnice,
spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, T-shirty, 28 bodyboard, przyrządy gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, piłki do gry, hantle, przyrządy stosowane
w kulturystyce, maskujące ekrany (artykuły sportowe), pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, rowery treningowe
stacjonarne, rolki do rowerów treningowych stacjonarnych, worki treningowe, 41 doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], fotografie, fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż], chronometraż
imprez sportowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [poprawianie kondycji], usługi kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, publikowanie książek, wypożyczanie
książek, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie,
organizowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych
[rozrywka], organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych,
pisanie tekstów innych niż reklamowych, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, prowadzenie zajęć fitness, organizowanie i prowadzenie
seminariów, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
tłumaczenie języka migowego, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych,
44 fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, ośrodki zdrowia, salony piękności, usługi sauny, usługi solariów.

(111) 302360
(220) 2016 04 04
(210) 454432
(151) 2016 12 05
(441) 2016 07 04
(732) TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica, PL.
(540) ZABRUDZENIA ZNIKAJĄ KOLOR POZOSTAJE
(540)
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(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, w tym w szczególności: organizowanie podróży autobusem, organizowanie podróży, organizowanie transportu
i podróży, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], planowanie
i organizowanie podróży, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży
za pomocą środków elektronicznych, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, wycieczki (organizowanie-), 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w tym w szczególności: rezerwacje hotelowe.

(111) 302362
(220) 2016 07 04
(210) 458541
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) optima lepsza strona finansów
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji usług finansowych i płatniczych, marketing, reklama, reklama internetowa, reklama radiowa
i telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących usługi finansowe i płatnicze, informacja handlowa, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 36 usługi finansowe
dla konsumentów, doradztwo finansowe dla konsumentów, udzielanie pożyczek i kredytów dla konsumentów, windykacja należności
dla konsumentów, informacja finansowa dla konsumentów, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze dla konsumentów,
skomputeryzowane usługi finansowe dla konsumentów, gwarancje
i poręczenia finansowe dla konsumentów, analizy, oceny, prognozy
finansowe dla konsumentów, organizowanie sprzedaży pożyczek,
prowadzenie i obsługa kart płatniczych, kredytowych i innych związanych z realizacją usług bankowych dla konsumentów, usługi ubezpieczeniowe dla konsumentów..
(111) 302363
(220) 2016 07 04
(210) 458568
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) AD TECH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, farby podkładowe, emalie, barwniki, bejce, lakiery, powłoki-farby.
(111) 302361
(220) 2016 05 16
(210) 456476
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) GALASIŃSKA ALEKSANDRA GALA-TOUR, Świętochłowice, PL.
(540) SKI TOUROPERATOR galatour.pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06,
29.01.08

(531) 18.03.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia pomiarowe do diagnostyki maszyn indukcyjnych wykorzystujące pomiar zewnętrznego pola magnetycznego, w szczególności strumienia poosiowego, Programy
do przetwarzania danych przeznaczone do diagnostyki maszyn
indukcyjnych wykorzystujące pomiar zewnętrznego pola magnetycznego, w szczególności strumienia poosiowego, 42 Miernictwo
[pomiary] zewnętrznego pola magnetycznego, w szczególności
strumienia poosiowego, z przeznaczeniem do diagnostyki maszyn
indukcyjnych .
(111) 302364
(220) 2016 07 28
(151) 2017 01 17
(441) 2016 09 26
(732) ZEC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ZEC SERVICE

(210) 459713
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, usługi w zakresie napraw i konserwacji kranów
i zaworów, czyszczenie i naprawa kotłów, instalowanie konstrukcji
metalowych, montaż rusztowań, instalowanie i naprawy: generatorów pary oraz rurociągów do ogrzewania, palników, pieców, pomp
i sprężarek, rurociągów, silników i turbin, urządzeń do podnoszenia
i przenoszenia, urządzeń do chłodzenia i wentylacji, obrabiarek, usługi uszczelniania budynków, usługi budowlane w zakresie murarstwa,
usługi izolacyjne, usługi instalacyjne gazowe, wodno -kanalizacyjne,
wentylacyjne i grzewcze.
(111) 302365
(220) 2016 10 21
(210) 462977
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań, PL.
(540) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
(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. alkohole do stosowania miejscowego,
alkohole lecznicze, amalgamaty dentystyczne, analeptyki, antidota,
antybakteryjne preparaty do rąk, antybiotyki dla ludzi i zwierząt, antygeny, antyseptyczne opatrunki, antyseptyczne preparaty do mycia, antytoksyny, apteczki pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem,
artykuły spożywcze dla diabetyków, balsamy przeciwbólowe, bandaże chirurgiczne, bandaże opatrunkowe, bandaże (opatrunki) uciskowe, beta-blokery, batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety,
biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych i weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, biopestycydy, błonnik pokarmowy, bransoletki magnetyczne do celów
medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne, celulozowe pieluchy
jednorazowe, cement chirurgiczny, cement stomatologiczny, ceramika dentystyczna, chemiczne odczynniki diagnostyczne, chemiczne
odczynniki testowe medyczne i weterynaryjne, chemiczne środki
antykoncepcyjne, chemioterapeutyki, chirurgiczne materiały opatrunkowe, żywność dla diabetyków, wyciągi roślinne dla celów farmaceutycznych medycznych, chusteczki nasączone preparatami antyseptycznymi, cukier do celów medycznych, cukierki do celów
leczniczych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty ujęte
w tej klasie, dietetyczna żywność do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki antybiotykowe do pasz, dodatki lecznicze do pożywienia dla zwierząt, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów farmaceutycznych,
ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych i farmaceutycznych,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, feromony, fumiganty, fungicydy, gaza, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, gips medyczny, glukoza do celów medycznych, hematogen, hemoglobina, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe, herbicydy,
hormony do celów medycznych, hormony radioterapeutyczne, ibuprofen, hydrastyna, immunoglobuliny, immunomodulatory, immunosupresanty, implanty biologiczne, implanty farmaceutyczne, insektycydy, jod, jodoform, jodyna, kamfora do celów medycznych,
kąpiele tlenowe, kapsułki na lekarstwa, kapsułki odchudzające, Kardiotoniki, kleje medyczne i chirurgiczne, Kardiotoniki, kokaina, kliniczne odczynniki medyczne, kolagen do celów medycznych, komórki do celów medycznych, komórki macierzyste, kompresy, kora
do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze, kremy na oparzenia,
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kremy do celów medycznych, krew do celów medycznych, krople
do celów medycznych, kultury do celów medycznych, kurara, kwasy
do celów farmaceutycznych, lakiery medyczne i dentystyczne, larwicydy, lecytyna do celów medycznych, lecznicze preparaty dermatologiczne, lekarstwa, lubrykanty do celów medycznych, ludzki czynnik krzepnięcia, ludzkie hormony, mączka rybna do celów
farmaceutycznych, maści do celów medycznych lub weterynaryjnych, mazidła, mentol, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów medycznych i farmaceutycznych, mleko w proszku, multiwitaminy, napoje ujęte w tej klasie, narkotyki, nasienie zwierząt,
plastry do celów medycznych, nematocydy, nośniki uwalniające leki
i preparaty medyczne, obroże stosowane w weterynarii, okłady, odświeżacze do ubrań i tkanin, oleje ujęte w tej klasie, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, opiaty, paracetamol,
pestycydy, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, sole do celów medycznych, środki do dezynfekcji, sterydy, substancje chłonne do higieny osobistej, sterydy, żele do celów medycznych, żywe narządy
i tkanki do celów chirurgicznych, 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentylatory, roboty, silniki, układy napędowe i części maszyn, urządzenia
do przenoszenia i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, maszyny budowlane, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, akcesoria [przystawki] do buldożerów, akcesoria [przystawki] do koparek, automatyczne kotwice wielohakowe
[drapacze] do użytku okrętowego, bijaki napędzane gazem, chwytaki wieloskorupowe [maszyny], gumowe bieżnie do stosowania
w układach gąsienicowych w maszynach górniczych, górnicze koparki [maszyny], aeratory, aeratory do trawników [maszyny], akcesoria do koszenia trawników do pojazdów, aplikatory nawozu w postaci
przyczep do ciągników, areatory [maszyny] do użytku w napowietrzaniu gleby, atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, automatyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza, brony, brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów], brony holowane ciągnikiem, brony talerzowe, brony
tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów],
chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn], ciągnikowe żniwiarki
pokosowe [narzędzia rolnicze], czyszczalnie złożone do ziaren, dmuchawy elektryczne do odpadów trawnikowych, dojarki do automatycznego dojenia, dojarki mechaniczne, doładowywane obcinarki
do żywopłotów, elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt,
elektryczne areatory trawnikowe, elektryczne kosiarki do trawy, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne obcinacze do gałęzi
drzew, elektryczne sekatory do gałęzi drzew, kosiarki, kosiarki bijakowe, kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki mechaniczne, kosiarki samobieżne, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłkowe [urządzenia
do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosy [maszyny], kosze samowyładowcze mechaniczne, koła pasowe napędowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, łuskarki ziarna, ładowarki do maszyn rolniczych, ładowarki
do leja zasypowego [maszyny], maszyny do pozyskiwania drewna,
maszyny do pielenia, maszyny do korowania łodyg szczmielu białego [rami], maszyny do korowania, maszyny do golenia owiec [elektryczne], maszyny do czesania włókien rami, maszyny do cięcia rzepy, maszyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia paszy, maszyny
do belowania, maszyny dla mleczarstwa, maszyna do rozdrabniania
makuchów [śrutownik], lemiesze pługów, leje zasypowe [maszyny],
lance opryskiwaczy będące przyrządami rolniczymi, krajarki do kiszonki [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], krawędziarki [maszyny], krawędziarki trawnikowe z napędem elektrycznym, kultywatory
[maszyny], kultywatory [narzędzia do trawnika i ogrodu zasilane
elektrycznie], kultywatory trawnikowe i ogrodowe z napędem elektrycznym, lance opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi,
kombajny zbożowe, kombajn zbożowy [maszyny], hydrauliczne
chwytaki do drewna do użytku w leśnictwie, inkubatory do jaj, głowice ścinkowe, gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach rolniczych, grabie poprzeczne do siania [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], grabie do zgrabiarek, golarki elektryczne do żywego inwentarza, glebogryzarki ogrodowe,
elewatory rolnicze, elektryczne skaryfikatory, elektrycznie napędzane nożyce do żywopłotów, elementy do poruszania gleby do przyborów rolniczych, maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze
do kultywacji, maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
oczyszczające powierzchnię cieczy, maszyny i przyrządy zapobiega-
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jące rdzy zbożowej, inne niż przyrządy ręczne, maszyny dzielące
jęczmień, maszyny i narzędzia do rozprowadzania nawozów, inne niż
narzędzia ręczne, maszyny do zgniatania łodyg, maszyny do zbijania
bel słomy, maszyny do zbierania trawy, maszyny do wycinania ścierniska, maszyny do walcowania trawników, maszyny do użytku
w uprawie winorośli, maszyny do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu,
maszyny do uprawianie roli holowane za pojazdem, maszyny
do uprawiania roli z napędem mechanicznym, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do sortowania ziaren ryżu, maszyny
do przetwarzania sadzonek, maszyny do robót leśnych, maszyny
do sadzenia ryżu, maszyny do siania nasion pojedynczo, maszyny
do siekania, maszyny do siekania liści morwy, maszyny rolnicze
do orki, maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny rolnicze
do siania, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze
do zbierania plonów, maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny
rolnicze w postaci przyczep, maszyny rozrzucające nawóz, maszyny
sortujące liście herbaty, maszyny uprawowe do użytku rolniczego,
maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny zrywające do użytku ogrodowego, maszyny ścinkowo-układające, mechaniczne kosiarki do trawników, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, mechanizmy robotyczne
stosowane w uprawie winorośli, mieszarki do paszy [urządzenia
do mieszania paszy], mieszarki zbożowe [maszyny], młockarnie [rolnicze przyrządy], młocarnie, młockarnie do kukurydzy [narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów], młyny do słomy [maszyny], narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], narzędzia do uprawiania
ziemi do użytku rolniczego, paski do silników maszyn rolniczych,
ostrza do sieczkarni [części do maszyn], ostrza do sieczkarni, ostrza
do kosiarek, opryskiwacze upraw, opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], okrawarki, ogrodowe maszyny uprawowe,
obcinarki koszące do soi [maszyny], obcinacze do gałęzi drzew [maszyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż
ręczne], nożyce do żywopłotów [maszyny], narzędzia rolnicze montowane do przyczepy, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia do walcowania
trawników do dołączania do pojazdów lądowych, pługi, pługi [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], pługi do usuwania darni,
pługi stanowiące maszyny rolnicze, rębarki do okrągłych beli [maszyny], przyrządy do znakowania bydła [maszyny], przyrządy do usuwania bydlęcych rogów, przyrządy do ogłuszania bydła [maszyny],
przycinarki krawędzi trawników [maszyny], przycinacze do drzew
[maszyny], przycinarki do żywopłotów [maszyny], przybory i urządzenia do skórowania bydła [maszyny], przetrząsacze siana, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części
i osprzęt, prasy do siania [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], prasy do paszy, prasy do siana, prasy do belowania do użytku
rolniczego, piły do gałęzi [elektryczne], piły do gałęzi [silnikowe], podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach, podnośniki źdźbeł
w żniwiarkach [maszyny], pogłębiacze [maszyny], poziome rury rozdzielcze opryskiwacza z rozpylaczami do upraw, prasy do belowania
do użytku przemysłowego, rolnicze maszyny rozprowadzające, rolnicze obrabiarki, rozdrabniacze [elektryczne narzędzia ogrodnicze
i do trawników], rozdrabniacze [maszyny], rozdrabniacze próżniowe
do usuwania gruzu, rozdrabniarki [narzędzia do trawnika i ogrodu
zasilane elektrycznie], rozdrabniarki do pasz, rozpieracze mechaniczne, rozpylacze [maszyny] do rozpylania środków owadobójczych
w ogrodzie, rozpylacze [maszyny] do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania upraw rolnych, rozpylacze insektycydów [narzędzia ręczne, elektryczne], rozpylacze owadobójcze
[maszyny], rozpylacze przymocowane do pojazdów w celu opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawozów [maszyny], rozrzutniki obornika, rozsiewacz nawozów [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], roztrząsacze obornika
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], roztrząsacze obornika dwutarczowe, roztrząsacze obornika rzędowe [maszyny], rozściełacze sieczki [maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny],
sieczkarnie do słomy [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], sieczkarnie, urządzenia do łuskania ryżu, urządzenia do uprawiania roli
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[narzędzia rolnicze], urządzenia do ustawiania zębów pił [piły
do drewna], urządzenia do strzyżenia bydła [maszyny], urządzenia
do rozlewania nawozu płynnego [maszyny], urządzenia do rozdrabiania i rozrzucania bel słomy [maszyny], urządzenia do natrysku płomieniowego do palenia roślinności, urządzenia do napowietrzania
[maszyny], traktory ogrodowe do koszenia trawników, suszarki ziarna, szpule do podkaszarek żyłkowych do trawników i ogrodów,
sprzęgła do przyrządów rolniczych, snopowiązałki, skaryfikatory
[maszyny], silosokombajny, siewniki w postaci przyczep do traktorów, siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], siewniki rzędowe [części do maszyn], sieczkarnie
[maszyny], sieczkarnie elektryczne, siewniki [maszyny], siewniki rolnicze, siewniki rzutowe, siewniki rzutowe [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], urządzenia do zbierania herbaty [maszyny],
urządzenia do zraszania [maszyny], urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku rolniczego, walce ogrodowe [maszyny], wałki spryskujące będące
przyrządami ogrodniczymi, wałki spryskujące będące przyrządami
rolniczymi, wałki z kolcami [maszyny], wały [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], wentylatory wyciągowe do przewozu ziaren, wentylatory wyciągowe do upakowywania ziaren, wentylatory
wyciągowe do zasysania ziaren, wialnie, wiązarki do siana, wykaszarki do trawy i zarośli [maszyny], wyrównywarki krawędzi trawy, wysięgniki spryskujące do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania
hodowli rolnych, wysięgniki spryskujące do przymocowywania
do pojazdów w celu opryskiwania hodowli rolnych, wysokowydajne
kosiarki bijakowe, zamiatarki do trawników [maszyny], zbiornik zasypowy na karmę dla zwierząt [maszyny], zgrabiarki, zgrabiarki
do trawników [maszyny], zmechanizowane podajniki do karmienia
dzikich zwierząt, zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt,
zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki, żniwiarki [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], żniwiarki i snopowiązałki, 8 podnośniki, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt,
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce,
ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, dźwigniki ręczne [narzędzia
ręczne], lewarki uruchamiane ręcznie, podnośniki do motocykli obsługiwane ręcznie, podnośniki na kółkach do pojazdów [ręcznie obsługiwane], stojaki do podnośników ręcznych, przybory do manicure
i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory
do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne żelazka parowe, elektryczne żelazka płaskie z regulacją temperatury, grzebienie,
zgrzebła [narzędzia ręczne], maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], narzędzia ręczne do użytku przy
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, noże do obkrawania,
noże kowalskie, nożyce, nożyczki, ostrza nożyc, przybory do pedikiuru, rozpylacze pompowane ręcznie, spraye [narzędzia obsługiwane
ręcznie], czerpaki [narzędzia ręczne], krajalnica spiralna do warzyw,
krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], krajalnice do frytek, krajarki do ciasta, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera, krajarki
obsługiwane ręcznie, łopatki do ryb, kruszarki do lodu, nieelektryczne, noże ceramiczne, nieelektryczne szatkownice do rozdrabniania
czosnku, nieelektryczne noże kuchenne, nieelektryczne maszynki
do robienia makaronu, do użytku domowego, przyrządy do usuwania rybich łusek, otwieracz do puszek, obieraczki do warzyw [noże
ręczne], obieraczki do owoców, nieelektryczne, sztućce, szpachle
[narzędzia ręczne], ręczne roboty kuchenne, ręczne tasaki do warzyw, rębaki [noże], ręczne narzędzia do rąbania, narzędzia do uboju
zwierząt i przyrządy rzeźnicze, narzędzia rolnicze, ogrodnicze
i do kształtowania krajobrazu, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, betoniarki obsługiwane ręcznie, drążki teleskopowe do narzędzi ręcznych, fartuchy na narzędzia, grzechotki [narzędzia ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), imadła metalowe,
lutownice nieelektryczne, nożyce, noże, narzędzia ręczne, moździerze i tłuczki, pręty kanalizacyjne, przyrządy do strzyżenia [ręczne],
przedłużenia dla narzędzi ręcznych, przecinaki do prucia szwów,
przecinaki [narzędzia ręczne], przecinacze, pompki ręczne do płynów, pompki ręczne, pasy na narzędzia, stojaki na narzędzia, ręczne
zaciski do blach, narzędzia do skórowania zwierząt, noże do uboju,
noże myśliwskie, piły rzeźnicze [narzędzia obsługiwane ręcznie],
przybory i narzędzia do uboju zwierząt rzeźnych, przyrządy do ogłuszania bydła, grabie, dłuta kamieniarskie, haki ręczne, kielnie, kosy,
kosy obsługiwane ręcznie, kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], łopatki do nawozów, łopaty [narzędzia], przycinacze do drzew,
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podkaszarki ręczne, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], oskardy,
kilofy, opielacze ręczne, noże dla ogrodników, motyki, maszyny
do przycinania żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia do usuwania pazurów u drobiu [narzędzia ręczne], narzędzia
do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], narzędzia do odchwaszczania [ręczne], narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, narzędzia ręczne dla leśnictwa, nieelektryczne
rozpylacze do noszenia na plecach, sierpy [narzędzia obsługiwane
ręcznie], sierpaki, sekatory ogrodnicze, ręcznie obsługiwane narzędzia do poganiania bydła, ręczne sadzaki ogrodnicze, ręczne narzędzia rolnicze, rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], przyrządy
do obcinania gałęzi [ręcznie obsługiwane], widły, ubijaki [narzędzia],
szpadle [narzędzia], stemple do wypalania, młotki, młotki miękkie
i młoty, przyrządy do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, dziurkacze numerujące, dźwignie, igły grawerskie, grzebienie, zgrzebła [narzędzia
ręczne], łomy, łyżki do opon, oplatarki [narzędzia ręczne], kombinerki, metalowe szczęki imadła, stemple do wypalania, ściski [narzędzia
ręczne], smarownice, rysiki [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia
ręczne], przebijaki [narzędzia], pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, pistolety do uszczelniania, szpachle [narzędzia ręczne], wiertła [części narzędzi ręcznych], wyciągarki przewodów [ręczne], zaciski stolarskie, zwornice stosowane do przytrzymywania obrabianych przedmiotów, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
sprzęt do nurkowania, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia fotowoltaiczne,
elektryczne zespoły sieci zasilającej, konwertery prądu stałego/prądu
zmiennego, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego
[baterie], urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze
UPS], zapalniki piezoelektryczne, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, anteny jako części składowe, obwody elektryczne i obwody drukowane, adaptery do wtyczek, adaptery prądu
zmiennego, antykatody, anteny płaskie strefowe, balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki do pojazdów, bufory elektryczne, diody,
czytniki pasków magnetycznych, czytniki kart typu flash, czytniki
kart elektronicznych, czujniki termistorowe, chipy elektroniczne dla
producenta układów scalonych, cyrkulatory [elektryczne lub elektroniczne podzespoły], elektryczne panele kontrolne, elektryczne lub
elektroniczne moduły kontrolno -sterujące, elektroniczne tabliczki
dotykowe [touchpad], elektrody, elektrody grafitowe, ekrany dotykowe [elektroniczne], elastyczne powłoki (osłony) do kabli elektrycznych, elementy elektroniczne stosowane w maszynach, elektryczne
złącza wtyczkowe, elektryczne złącza dopasowujące, elektryczne
(złącza-), iskierniki próżniowe, interfejsy szyn, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], fotokomórki, fotorezystory, kontaktrony, katody, karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, łączniki
elektryczne, lampy mikrofalowe, lampy fotoelektronowe, odbiorniki
radiowe do pilotów, odbiorniki elektryczne, obudowy urządzeń elektrycznych, napędy dysków optycznych, nadajniki radiowe do pilotów, nadajniki indukcyjne, moduły zasilania, moduły pamięciowe,
płyty pamięci, płytki półprzewodnikowe, płytki krzemowe, płytki
przełączników elektrycznych, panele światłowodowe, panele dotykowe, oscylatory, odłączniki, ograniczniki napięcia, płyty słoneczne,
pręty przewodzące, półprzewodniki, przekaźniki nadmiarowe, przekaźniki koncentryczne, przekaźniki elektromagnetyczne, przejściówki do kabli, podzespoły elektrotechniczne, przełączniki temperaturowe, przełączniki uniwersalne [elektroniczne], rurki światłoczułe, rurki
wskaźnikowe do badania jonów, rezystory zmienne, rezystory nastawne [potencjometry], rezystory indukcyjne, radiatory, sprzęt
do odczytywania kart, skrzynki zaciskowe, skrzynki zasilające,

Nr 2/2018

skrzynki bezpiecznikowe, triody, tetrody, termistory, tensometry, zaślepki elektryczne, zaciski uziomowe, złącza elektryczne, złącza radarowe, 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, elektryczne przyrządy do masażu, urządzenia do izolacji dźwięku do użytku
medycznego, zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, artykuły
antykoncepcyjne, przyrządy i przybory dentystyczne, urządzenia
do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia, narzędzia i przybory
chirurgiczne i do leczenia ran, analizatory automatyczne do ciał obcych w płynach ustrojowych [do użytku medycznego], analizatory
automatyczne do płynów ustrojowych [do celów medycznych], aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura do radioterapii,
aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, aparatura porodowa dla bydła, aplikatory do leków, aspiratory do nosa, autoklawy
do celów medycznych, bańki lekarskie, bandaże z pianki poliuretanowej [do podtrzymywania], bandaże usztywniające do celów chirurgicznych, bandaże unieruchamiające do przygotowywania szyn,
bandaże unieruchamiające do przygotowywania opatrunków gipsowych, bandaże uciskowe do podtrzymywania części ciała, bandaże
elastyczne, ekstraktory śluzu, druty chirurgiczne [do cerklarzu], dreny do ssaka do celów medycznych, dializatory, defibrylatory, czujniki
i alarmy do monitorowania pacjentów, cewniki sercowo -naczyniowe,
gąbki sztuczne do celów medycznych, futerały na instrumenty medyczne, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, filtry z zasilaniem do użytku medycznego, filtry krwi do użytku pozaustrojowego, filtry do krwi i składników krwi, filtry antywirusowe z wymiennikiem
ciepła do użytku medycznego, filtry antybakteryjne z wymiennikiem
ciepła do użytku medycznego, elektrody elektrofizjologiczne, elektrody do defibrylatora i/lub kardiowertera, elektrody do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, inhalatory, igły iniekcyjne, igły
do insuflacji, igły do celów medycznych, igły do akupunktury, gwoździe śródrdzeniowe, gwoździe śródszpikowe, irygatory do nosa, instrumenty urologiczne, inkubatory, lancety, kompresy termoelektryczne, kleszcze płucne, lampy do celów medycznych, medyczne
aparaty ortopedyczne, medyczne komory ciśnieniowe, lasery do celów medycznych, medyczne pompy infuzyjne, medyczne połączenia
śrubowe, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, nebulizatory, osłony na oczy do użytku medycznego, osłony do przyrządów medycznych, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, podkładki podbrzuszne, peny [wstrzykiwacze], pompy do użytku
weterynaryjnego, pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji
pary, pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji gazów, pompy
do celów medycznych do ekstrakcji płynów, pojemniki specjalnie
przystosowane do usuwania strzykawek, przyrządy do pobierania
krwi, przyrządy do leczenia światłem widzialnym, przyrządy do dożylnego podawania lekarstw do celów medycznych, przyrządy
do autologicznego przetwarzania krwi, przyrządy do analizy hipotermii, przybory do mycia wgłębień ciała, przyborniki dla chirurgów
i lekarzy innych specjalności, przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel medyczny, przenośny sprzęt medyczny do epilacji,
pompy infuzyjne do podawania lekarstw, przyrządy telemetryczne
do zastosowań medycznych, przyrządy położnicze, przyrządy okulistyczne, przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach zwierząt,
przyrządy farmaceutyczne, przyrządy do zespalania [anastomozy],
przyrządy do przeprowadzania reanimacji przy porodach wysokiego
ryzyka, rozwieracze ginekologiczne, rozszerzacze przestrzeni międzykręgowej, resuscytatory, pudełka przystosowane na odpady medyczne, słomki do użytku weterynaryjnego, strzykawki do usuwania
jadu, strzykawki do celów medycznych, spinacze do bandaży, tkaniny chroniące przed promieniowaniem do użytku w leczeniu terapeutycznym zwierząt, tkaniny chroniące przed promieniowaniem
do użytku w leczeniu terapeutycznym, tacki medyczne, sztuczne
krtanie, stymulator serca, stymulatory mózgu, wkładki do nosa, źródła światła do użytku medycznego, 11 akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, palniki, bojlery i podgrzewacze, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i obróbki żywności i napojów, ekonomizery paliwa, parowniki, regulatory gazu, ręczne zawory hydrauliczne, urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę, zawory odcinające do regulacji przepływu wody,
zawory odcinające do regulowania gazu, zawory kulowe, zawory
mieszające [kurki], zawory mieszające prysznicowe, zawory kontroli
poziomu, zawory stanowiące części systemów zraszaczy, zestawy filtrów i silniczków do akwariów, zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory
kontrolujące wodę do zbiorników z wodą, zawory [krany] jako części
instalacji sanitarnych, elektrostatyczne filtry powietrza, elektryczne
filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania gazów
odlotowych, filtry do stawów, filtry do urządzeń zaopatrujących
w wodę, filtry do uzdatniania wody, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry
do wody pitnej, filtry do wody, membrany do filtrowania wody, piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywności i napojów), urządzenia
do obróbki chemicznej, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje
przemysłowe do filtrowania cieczy, reaktory biologiczne do klarowania ścieków przemysłowych, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, urządzenia odstojnikowe na odpady, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnice i podgrzewacze wody, chłodnie, chłodziarki
gazowe, elementy chłodnicze, instalacje chłodnicze, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, kriozamrażarki, urządzenia chłodzące,
płyty mrożące, schładzacze do akwariów, separatory do usuwania
kondensacji poprzez schładzanie, skrzynki na mięso [chłodzące], zamrażarki, wężownice chłodzące, urządzenia kriogeniczne, urządzenia
do głębokiego mrożenia, urządzenia do zamrażania artykułów spożywczych, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po wodzie, bezzałogowe pojazdy przewozowe, instalacje
do transportu linowego, pojazdy bezzałogowe, pojazdy do transportu zwierząt, pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pojazdy elektryczne, pojazdy kierowane automatycznie, pojazdy napędzane energią wiatru, wojskowe pojazdy transportowe,
samochody, samojezdne pojazdy załadowcze, samobieżny pojazd
elektryczny, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów lądowych, koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, części konstrukcyjne do pociągów, części nadwozia pojazdów, elementy do hamulców do pojazdów, łączniki
hydrauliczne do pojazdów, konstrukcje kadłubowe do pojazdów,
hydrauliczne systemy kontrolne do pojazdów, izolowane części nadwozia pojazdów, hydrauliczne serwozawory stanowiące części systemów hydraulicznych pojazdów, nadwozia pojazdów, osie napędzane
do zmiany masy ładunku pojazdu, podwozia pojazdów, platformy
załadunkowe do pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, ramy z kołami do przemieszczania przedmiotów, tłumiki
drgań skrętnych do pojazdów, turbiny gazowe do pojazdów lądowych, żaluzje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, widły do wózków widłowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwa
z tworzyw sztucznych do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zestawy
hamulcowe do pojazdów, barki [łodzie], cysterny, elektrycznie napędzane pojazdy wodne, holowniki, łodzie, promy, pojazdy morskie,
zdalnie sterowane pojazdy podwodne [ROV] do transportu, wodne
pojazdy mechaniczne, tratwy, 16 jednorazowe produkty papierowe,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bielizna
stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki
papierowe do użytku kosmetycznego, chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, maty papierowe, papier chłonny,
papier higieniczny, transparenty z papieru, książki, afisze, plakaty,
agendy, almanachy [roczniki], aplikacje w postaci kalkomanii, arkusze informacyjne, arkusze wyników, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze znaczków pamiątkowych, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bilety, bilety
wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny informacyjne,
bloczki do zapisywania wyników, czasopisma z plakatami, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma prawnicze, czasopisma komputerowe, czasopisma muzyczne, czasopisma branżowe, czasopisma
[periodyki], broszury drukowane, drukowane karty odpowiedzi, drukowane karty informacyjne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane ankiety, druki handlowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane wykresy, drukowane raporty z badań, drukowane
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raporty konsumenta, drukowane programy zajęć, drukowane notatki z seminariów, drukowane nagrody, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane komunikaty
prasowe, drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi, gazety, fotografie oprawione i nieoprawione,
formularze rachunkowe, formularze czyste, formularze [blankiety,
druki], fiszki, etykiety adresowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze drukowane, kartki z życzeniami, kartki z podziękowaniami,
kartki świąteczne, krzyżówki, komunikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, katalogi, karty wyników, karty z pytaniami, karty
pocztowe, karty okolicznościowe, monografie, medyczne czasopisma fachowe, materiały drukowane w postaci próbek kolorów, materiały drukowane do celów instruktażowych, mapy drogowe, listy informacyjne, kupony, księgi gości, książki do podpisu, książeczki
do kolorowania, oprawione plakaty, organizery osobiste, okolicznościowe znaczki pocztowe, naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki
pojazdów, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], programy komputerowe w formie drukowanej, programy imprez, poradniki strategiczne do gier w karty, podręczniki użytkownika do sprzętu komputerowego, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe
do celów nauczania, plany, spisy, rękopisy książek, roczniki [publikacje drukowane], reprodukcje obrazów, reklamy drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, prospekty, ulotki instrukcyjne, ulotki farmaceutyczne, ulotki drukowane, teczki konferencyjne,
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szkice, sprawozdania
drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zbiory orzeczeń sądowych, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], wizytówki,
ulotki reklamowe, maszyny biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, etui na przybory do pisania, dzienniki
pokładowe, czyste dzienniki, czyste papierowe zeszyty, kartki do notowania, etykiety z tworzyw sztucznych, kątowniki kreślarskie, karty
rejestracyjne, karty z nazwiskami, karty indeksowe [artykuły papiernicze], karty czyste, kartoteki, materiały piśmienne, linijki, krzywiki,
okładki na akta, okładki na agendy, notesy, notatniki, organizery
na biurko, pieczęcie opłatkowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pojemniki na akta, segregatory na przepisy, segregatory ringowe, segregatory do prezentowania, segregatory, rozszywacze, rejestry
do kartotek, rejestry, księgi główne [książki], teczki papierowe,
21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie szczotki i artykuły szczotkarskie,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, akwaria i wiwaria,
przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, czerpaki do karmy dla
psów, domki dla ptaków, druciane szczotki dla koni, elektroniczne
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, filtry do stosowania
w kuwetach dla kotów, grzebienie dla zwierząt, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, karmniki dla ptaków w postaci pojemników, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, klatki dla
ptaków domowych, klatki druciane na zwierzęta domowe, koryta,
kuwety dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości
zwierząt domowych, sztuczne jajka podkładowe, szczotki do oporządzania koni, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], pojemniki
na żywność dla zwierząt domowych, pojemniki na ptasie nieczystości, pojemniki na karmę dla ptaków, plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych, obrączki dla ptaków, podajniki karmy dla małych zwierząt, metalowe klatki do użytku
domowego, metalowe koryta dla bydła, metalowe miski dla bydła,
miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów
wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt,
żłoby dla zwierząt, deski do prasowania, drewniane prawidła do butów, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, elementy napinające do odzieży, golarki do ubrań na baterie, haczyki do zapinania
guzików, kosze na pranie, nieelektryczne przybory do pastowania
butów, ramy do suszenia odzieży z zachowaniem kształtu, rękawice
do polerowania butów, suszarki do ubrań, łyżki do butów, ściereczki
ochronne do prasowania, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki
do oczyszczania butów], urządzenia do rozciągania rękawiczek, suszarki na pranie, donice ceramiczne, donice szklane, donice z tworzyw sztucznych, doniczki okienne, dysze do węży, dysze do węży
zraszających, dysze rozpylające z tworzyw sztucznych, konewki, misy
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na dekoracje kwiatowe, misy na rośliny, osłony na doniczki nie z papieru, plastikowe wieka na doniczki, podpórki, uchwyty do kwiatów
i roślin [układanie kwiatów], podłużne końcówki do spryskiwania
do węży ogrodowych, wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, wkłady do tac do wysiewu nasion, wazony ze szkła, wazony, wazony na kwiaty, wazony z metali szlachetnych, uchwyty
do bukietów, terraria wewnętrzne [wiwaria], terraria domowe [uprawa roślin], strzykawki na wodę do opryskiwania roślin, strzykawki
do stosowania w cieplarniach, strzykawki do użytku w ogrodzie,
spryskiwacze, pojemniki na kwiaty, pojemniki do przesadzania roślin, pojemniki na kompost do użytku domowego, artykuły do czyszczenia zębów, balie, buteleczki do nakładania farby do włosów, ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych,
dopasowane uchwyty na produkty do układania włosów, dozowniki
do kosmetyków, dozowniki chusteczek do twarzy, dozowniki
do ręczników papierowych, dozowniki mydła, gąbki, grzebienie, dozowniki szamponu, dozowniki produktów do mycia ciała, nebulizatory do celów domowych, nieelektryczne urządzenia do usuwania
makijażu, myjki złuszczające do skóry ciała, mydelniczki, miseczki,
miednice [naczynia], kapcie złuszczające skórę stóp, kosmetyczki
[wyposażone], kosmetyczki na przybory toaletowe, pędzle kosmetyczne, płatki złuszczające do stóp, pędzle do golenia, przepychacze
do toalet, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, nocniki, paski dla wizażystów, piankowe separatory palców u nóg, do użytku
podczas pedicure, pojemniki do przechowywania akcesoriów
do włosów do użytku w gospodarstwie domowym, słoiki na waciki
bawełniane, szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, puszki
do pudru, rozpylacze do perfum, puderniczki [puste], przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, przyrządy do drapania skóry głowy, umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych], szklane ampułki na leki, puste, szpatułki kosmetyczne, tacki do użytku przy
polerowaniu paznokci u rąk, uchwyty do szczotek toaletowych,
szczoteczki do brwi, szczoteczki do higieny osobistej, szczoteczki
do oczyszczania skóry, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu
do rzęs, szczotki kąpielowe, szczotki obrotowo -dźwiękowe do pielęgnacji skóry, szczotki złuszczające, zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, wieszaki na ręczniki, wiadra płócienne, wanienki
dla niemowląt, wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci, wanienki
dla niemowląt, przenośne wiaderka z tworzyw sztucznych do przechowywania zabawek do kąpieli, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, aplikatory wosku podłogowego, do montażu na rączce mopa, bawełna do czyszczenia, deski do prania [tary],
dopasowane dozowniki papieru do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, dozowniki do detergentów, nieelektryczne froterki
do podłogi, nieelektryczne aplikatory szamponów do dywanów,
mopy, miotły, lejki, kubły, ircha do czyszczenia, rękawice gumowe
do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do prac
domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do polerowania, rolki
do usuwania kłaczków, pakuły czyszczące, piłeczki do suszarki obrotowe, suszarki do bielizny, odkurzacze nieelektryczne, ściereczki
do szyb, ściereczki do szorowania, ściągaczki do oczyszczania naczyń, ściereczki do kurzu, skóra do polerowania, skrobaczki do użytku domowego, szczotki do butelek do karmienia, stalowa wełna
do czyszczenia, szczotki do czyszczenia części rowerowych, szczotki
do czyszczenia garnków, szczotki do czyszczenia kominków, szczotki
do czyszczenia kół samochodowych, szczotki do czyszczenia obuwia, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do czyszczenia
statków, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, ściereczki
do czyszczenia soczewek aparatów fotograficznych, ściereczki
do czyszczenia złączy światłowodowych, ściereczki do czyszczenia,
wykonane z celulozy, szufelki do zamiatania, szmaty do podłóg,
szmatki skórzane do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szczotki
podłączane do węży ogrodowych, szczotki przystosowane do pobierania środków czyszczących, szczotki do sprzątania, wiadra
na kółkach, wiadra do płukania, wata szklana inna niż do izolacji,
uchwyty na gąbki, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, zmywaki ścierne, artykuły porcelanowe
do celów dekoracyjnych, ceramiczne dzieła sztuki, figurki z terakoty,
ozdobne kule szklane, ozdobne modele wykonane z porcelany,
ozdobne pudełka szklane, talerze pamiątkowe, tabliczki szklane, tabliczki porcelanowe, szyldy szklane, szyldy porcelanowe, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, skarbonki, nie z metali szlachetnych, elektryczne obrotowe szczotki do włosów, elektryczne szczotki
do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki, arkusze szklane barwione [nie do użytku w budownictwie], częściowo obrobione szkło
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[z wyjątkiem szkła budowlanego], kwarc topiony, porowate szkło,
płyty ze szkła, inne niż dla budownictwa, spiekane szkło z otwartymi
porami, szklane pręty, szkło bezpieczne do instalacji w pojazdach,
szkło częściowo przetworzone, szkło emaliowane, szkło płaskie zbrojone, nie do celów budowlanych, szkło prasowane, szkło półobrobione odporne na wysoką temperaturę, szkło mleczne, szkło lustrzane,
szkło laminowane [inne niż używane w budownictwie], szkło hartowane [nie do użytku w budownictwie], szkło odbijające ciepło [półobrobione], szkło opalizujące, szkło nieprzetworzone, szyby, sztabki
szklane nie do celów budowlanych, szkło świecące [nie do użytku
w budownictwie], szkło z przewodnikami elektrycznymi, szkło wzorzyste, nie do użytku w budownictwie, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szkło profilowane [półprodukt], biodegradowalne
miski, biodegradowalne miski na bazie masy papierniczej, autoklawy
nieelektryczne do użytku domowego, aluminiowe formy do wypieków, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 29 jaja
ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału,
oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki,
białka jajek, białko do celów kulinarnych, jaja, substytuty jaj, żółtka
jajek, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery z indyka, chorizo [kiełbasa hiszpańska],
cielęcina, drób, dziczyzna, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, filety z piersi kurczaka, flaki, foie gras [pasztet sztrasburski], galaretki
mięsne, golonka, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe
posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki zawierające
[głównie] boczek, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka,
głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, kurczak, kotlety
wieprzowe, konserwy drobiowe, kiełbasy wędzone, kiełbasy, kaszanka, jagnięcina, przetworzona, hamburgery, hot dogi w cieście kukurydzianym, indyk, pasztety, pastrami, paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, mus z kurczaka, mięso świeże,
mięso z indyka, mięso wędzone, mięso w puszce [konserwy], mięso
mrożone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso konserwowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso kiełbasiane, kurczak
smażony, kurczak liofilizowany, marynowane nóżki wieprzowe, mielonki (konserwy), mięsa wędzone świeży drób, szaszłyki, suszone
mięso, suszona wołowina w paskach, surowe kiełbasy, substytuty
drobiu, steki z mięsa, salami, przetworzone produkty mięsne, produkty z jagnięciny, produkty z indyka, podroby, pieczony kurczak,
peklowana wołowina w puszce, pieczeń wołowa, wędliny, wątroba,
wołowina w plastrach yakitori, wołowina, wieprzowina, wełna mięsna, wieprzowina konserwowa, wieprzowina konserwowana, szynka,
szpik kostny zwierzęcy jadalny, produkty serowarskie, biały ser, biały
ser z chudego mleka [quark], biały miękki ser twarogowy, bita śmietana, dipy serowe, desery na bazie sztucznego mleka, dulce de leche
[mleko skondensowane], fondue serowe, jogurt, jogurty pitne, koktajle lodowe, koktajle mleczne, kwaśna śmietana, krem na bazie masła, mleko skondensowane, mleko sojowe [substytut mleka], mleko
sfermentowane, mleko owcze, mleko organiczne, mleko odtłuszczone, mleko o różnych smakach, mleko krowie, mleko kozie, mleko, maślanka, masło ghee, masło czosnkowe, masło, margaryna, podpuszczka, paluszki z mozzarelli, paluszki serowe, napoje z jogurtu,
napoje z produktów mlecznych, napoje na bazie mleka, napoje
na bazie jogurtu, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne
zawierające owoce, napoje mleczne aromatyzowane, mleko zagęszczone, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku
o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko w proszku,
sery topione, serwatka, ser z ziołami, ser śmietankowy, serek mascarpone, sery dojrzewające, ser wędzony, ser w proszku, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser owczy, ser pleśniowy, ser twardy, ser
twarogowy, ser typu twarogowego, ser cheddar, ser francuski, cancoillotte, ser mieszany, ser miękki, ser o niskiej zawartości tłuszczu,
przetwory twarożkowe, przetworzony ser, salceson, riażenka [prażone zsiadłe mleko] śmietanka do kawy w proszku śmietana tłusta, zsiadłe mleko, zabielacze do napojów, tofu, tempeh, twaróg, suszona
serwatka, substytuty masła, substytuty serów, substytuty margaryny, substytuty kwaśnej śmietany, starty ser, ekstra oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, koncentrat masła, masła solone, masło
do użytku w gotowaniu, masło kakaowe, masło klarowane, masło kokosowe [olej kokosowy], olej arachidowy [do celów spożywczych],
masło z nasion, olej chili, olej canola, olej kostny, jadalny, olej i tłuszcz
kokosowy [do celów spożywczych], olej sezamowy, olej rzepakowy
jadalny, olej palmowy jadalny, łój spożywczy, oleje z przyprawami,
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oleje uwodornione do celów spożywczych, oleje smakowe, oleje jadalne, oleje do gotowania, wyroby z masła, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze do gotowania, tłuszcz wołowy, smalec, tłuszcz piekarski, oleje zwierzęce do celów spożywczych, oliwa z oliwek, batony
organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie
orzechów, bulion (, preparaty do produkcji-), bulion w postaci granulek, bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, caponata [duszone
warzywa], błyskawiczne zupy miso, chipsy bananowe, chipsy sojowe,
chipsy warzywne, chipsy z juki, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chowder (zupa rybna), gotowe dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), galaretki rybne, falafel, frytki ziemniaczane, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, ekstrakty do zup, dipy na bazie
produktów mlecznych, desery owocowe, dipy, desery wykonane
z produktów mlecznych, danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona
na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych
ostrych papryczek [dak-galbi], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu
[doenjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzą przede
wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], klopsiki drobiowe, kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi
[kkakdugi], kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski w cieście, kiełbaski
rybne, gulasze, mieszanki do zup, kurczak teriyaki, krążki z cebuli,
krokiety z kurczaka, krewetki w cieście kokosowym, kostki bulionowe, knedle ziemniaczane, koncentraty rosołowe, koncentraty zup,
konserwowa wieprzowina z fasolą, posiłki chłodzone przygotowane
z ryb, płatki ziemniaczane, placki smażone, pasty do zup, pasta z cukinii, parzona zupa z jajek, orzechy z przyprawami, owoce w polewie
cukrowej na patyku, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy prażone, omlety, oliwki nadziewane, nadziewane skórki z ziemniaków,
oliwki nadziewane czerwoną papryką, rosół na bazie kości wołowych
[seolleongtang], rosół [zupa], purée ziemniaczane, przygotowane ślimaki, przetwory do zup jarzynowych, przekąski na bazie ziemniaków, potrawy mięsne gotowane, posiłki gotowane składające się
głównie z ryb, wstępnie ugotowana zupa miso, wstępnie ugotowana
zupa, white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], warzywa w słoikach,
soja [przetworzona], skwarki, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki gotowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych,
ryba z frytkami żywność chłodzona składająca się głównie z ryb,
zupy w puszkach, zupy błyskawiczne, zupy, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zagęszczone
sosy pomidorowe, wywar z kurczaka, wywar rybny, wywar z warzyw,
wywar, bulion, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, aloes spożywczy, bakłażany przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, cebula konserwowana, chipsy ziemniaczane w postaci
przekąsek, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, galaretka z korzenia
dziwidła, riviera [konnyaku], fermentowane kiełki bambusa, ugotowane i konserwowane w soli [menma], fasola, ekstrakty z warzyw
do konsumpcji, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], ekstrakty
warzywne do gotowania, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty z pomidorów, czosnek (, konserwowy-), kapusta kwaszona,
kandyzowane przekąski owocowe, jadalne suszone kwiaty, jadalne
nasiona słonecznika, jadalne kwiaty, przetworzone, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, groszek konserwowy, groszek,
przetworzony, gotowane owoce, gotowane ziemniaki, gotowe produkty z warzyw, kłącza przetworzone, lecytyna do celów kulinarnych, listownica (wodorost morski) [przetworzony], mandarynki
[konserwowe], marynowana ostra papryka, marchewki, krokiety, korniszony, konserwy, marynaty, kokos przetworzony, konserwowane
papryczki chilli, nasiona przetworzone, nasiona jadalne, mrożone
owoce, mrożone pędy bambusa, miąższ owoców, mrożona kapusta
pekińska, migdały mielone, mieszanki warzywne, mielone orzechy,
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, orzechy łuskane, ostre zielone papryczki, przetworzone, orzechy ziemne konserwowe, orzechy
ziemne przetworzone, oliwki [przetworzone], oliwki konserwowane,
oliwki, gotowane, piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pasztet warzywny, pasta z owoców, pasta ara-
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chidowa, pasta czosnkowa, pasta z anchois, pasta z karczochów,
owoce marynowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w alkoholu, płatki z kiwi, płatki z brzoskwini, płatki kokosowe, płatki jabłkowe, produkty z suszonych owoców, pomidory, przetworzone,
pokrojone warzywa, pomarańcze, przetworzone, pomidory konserwowane, pikle, pigwy, przetworzone, przetworzone morele, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone jabłka, przetworzone cebule,
przetworzone buraki, przetworzone brzoskwinie, przetworzona spirulina, przetworzona trawa cytrynowa, przetworzone awokado,
przeciery warzywne, przeciery owocowe, proszki warzywne, proszki
owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych
owoców, przetwory owocowe [dżemy] śliwki suszone śliwki konserwowe, smażone plantany, skórki owocowe [suszone purée owocowe], skórki owocowe, rodzynki, rośliny strączkowe przetworzone,
przyprawione wodorosty jadalne [jaban-gim], przetworzone słodkie
ziemniaki, przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo,
a nie jako przyprawa], przetworzone purée z oliwek, przetworzone
owoce liczi, suszone mango, suszone jadalne wodorosty, suszone jadalne algi, suszone grzyby jadalne, suszona soja, suszona papaja, suszona żurawina, suszone daktyle, suszona galaretka agarowa w kawałkach [kanten], substytuty mięsa na bazie warzyw, soki roślinne
do gotowania, soki owocowe do gotowania, sok pomidorowy do gotowania, soczewica suszona, soja konserwowa do użytku spożywczego, soczewica konserwowana, soja, przetworzona, warzywa przetworzone, warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa
grillowane, warzywa gotowane, uprzednio pokrojone warzywa
do sałatek, truskawki konserwowane, suszone wodorosty spożywcze
[hoshi-wakame], ziemniaki, przetworzone, ziemniaki, konserwowane, zielony rozpołowiony groszek, zapiekanka z bakłażanów, wiórki
kokosowe, wiśnie koktajlowe, warzywa suszone, czereśnie, przetworzone, galaretki owocowe, dyniowate [rośliny, konserwowane], groch
dzielony, groch łuskany, groch żółty dzielony, konserwowane warzywa, odsmażana fasola, nerki zwierząt [podroby mięsne], nasiona słonecznika przetworzone, marynowana rzodkiewka, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe, pokrojone owoce,
pokrojone sałatki warzywne, pasty rybne i z owoców morza, ciasto
z krabem, dorady [czerwone lucjany, nieżywe], filety rybne, gładzica,
nieżywa, homary, nieżywe, ikra rybia przetworzona, kawior, nieżywe
mięczaki, langusty, kraby [nieżywe], krewetki [nieżywe], krab, konserwowane produkty rybne w słoikach, konserwowe owoce morza,
konserwy rybne, przeciery rybne, potrawy rybne, ośmiornice [nieżywe], paluszki rybne, pasta z ikry kraba, pasta rybna, pasta z owoców
morza ślimaki, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby przetworzone, ryby prażmowate, nieżywe, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane żółwie o miękkich skorupach [nieżywe]
żywność przygotowywana z ryb, węgorze, nieżywe, steki z ryb, solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, syropy i melasa,
słodkie polewy i nadzienia, artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, cukier, brązowy cukier, cukier biały, słodziki naturalne, propolis, produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, preparaty
z glukozy do celów spożywczych, produkty spożywcze wytwarzane
ze słodzików do przyrządzania deserów, polisacharydy do użytku
jako żywność do spożycia przez ludzi, naturalny miód dojrzały, miód,
fruktoza do celów spożywczych, substytuty cukru, substytuty miodu, surowe plastry miodu, słodziki naturalne w postaci granulowanej, słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, ananasy
w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki z dżemem fasolowym, bułki nadziewane, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga],
cheeseburgery, chimichanga [rodzaj burrito], chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chipsy taco, chipsy tortilla, chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), chrupki kukurydziane, dziczyzna
w cieście, drób w cieście, dania na bazie ryżu, czipsy wonton, czipsy
na bazie zbóż, ciasto na bazie jaj, ciastka z prosa, ciasto kruche z szynką, ciasteczka cebulowe, ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka
ryżowe [senbei], chrupki zbożowe, chrupki ryżowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki serowe [przekąski], chrupki z pełnego
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ziarna pszenicy, kanapki, hot dogi (gotowe), jiaozi (pierogi nadziewane), hamburgery w bułkach, hamburgery gotowane i w bułkach, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe
potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające
[głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe pizze, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe
posiłki w formie pizzy, gotowe dania z ryżu, gotowa solona żywność
przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, gimbap [koreańskie danie z ryżu], enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli),
kukurydza palona, krokiety po chińsku, krakersy ryżowe, krakersy
z preparatów zbożowych, koreczki, kanapeczki, krakersy krewetkowe, krakersy nadziewane serem, krakersy o smaku mięsnym, kandyzowany popcorn, kleik ryżowo -dyniowy [hobak-juk], kleiste ucierane
ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], klejące się ciasteczka ryżowe (, chapsalttock), kanapki zawierające kurczaka, kanapki z rybą, kanapki z mięsem, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, pizza, pierożki ryżowe przybrane
dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki ravioli, paszteciki z wieprzowiny, paszteciki z kiełbaskami, opiekane ziarna kukurydzy, owoce pod kruszonką, naleśniki [cienkie], naleśniki, nachos, naleśnik
z zieloną cebulą [pajeon], miękkie precle, mięso w cieście [gotowe],
mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście,
lasagne, makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, przekąski sezamowe, precelki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
tortilli, przekąski na bazie zbóż, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, potrawy z makaronu, popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, popcorn smakowy, placki, placki z fasoli
mung [bindaetteok], pizze [gotowe], pizze konserwowane, pizze
mrożone, pizze schłodzone, ryżowe pierożki, risotto, ryba w cieście,
ryż smażony po chińsku, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], ravioli [gotowe], przekąski z kukurydzy, przekąski z kukurydzy w formie
ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski
zbożowe o smaku sera, przetworzona kukurydza do prażenia, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z pszenicy,
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane
ze sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej świeże placki [ciasta] świeża
pizza, tosty francuskie, sushi, surowe pizze, spody do pizzy, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, sajgonki, zawijana kanapka typu
wrap, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, warzywa w cieście,
wafle ryżowe, aromaty kawowe, azjatycka herbata morelowa [maesilcha], biała herbata, cykoria [substytut kawy], czekolada, czekoladki, czekoladowa kawa, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty z kawy, herbata lipowa, herbata imbirowa, herbata do zaparzania, herbata
czarna, herbata bezteinowa, herbata, gorąca czekolada, espresso,
esencje herbaciane, herbata zielona, herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata z żeń-szenia, herbata z rozmarynu, herbata z kwiatu
lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata szałwiowa, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu
(baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z eleuterokoku [, ogapicha], herbata rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], herbata sypka (,
nielecznicza-), herbata mrożona, herbata o smaku pomarańczowym
[inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku jabłka [inna niż
do celów leczniczych], herbata oolong, kawa w postaci całych ziaren,
kawa w formie parzonej, kawa słodowa, kawa rozpuszczalna, kawa
nienaturalna, kawa niepalona, kawa mielona, kawa, kakao, herbaty
owocowe, napoje kakaowe z mlekiem, napary ziołowe, mrożona
kawa, mieszanki herbat, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe,
mielone ziarna kawy, kombucha, koncentraty kawy, kwiaty i liście
jako substytuty herbaty, preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku bananowym, preparaty
do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, palone ziarna
kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy
zawierające lody (affogato) yerba mate, torebki z kawą, substytuty
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herbaty, preparaty na bazie kakao, preparaty roślinne zastępujące
kawę, budynie deserowe w proszku, ciasta lodowe, błyskawiczne
mieszanki do lodów, desery lodowe, kostki lodu, lizaki lodowe, lody,
lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lód, mieszanki
na sorbety [lody], mieszanki do lodów, mieszanki do lukrowania,
mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, lody owocowe, lody o smaku czekoladowym, lody
owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, wyroby lodowe, tort
lodowy, sorbety [lody wodne], napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie czekolady,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone mleczne
wyroby cukiernicze, 31 karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, aktywne drożdże suszone
dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów,, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły spożywcze dla owiec, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły
spożywcze dla zwierząt morskich, artykuły spożywcze dla świń, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, karma dla drobiu, jadalne
smakołyki dla zwierząt, herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ciastka owsiane do spożycia przez
zwierzęta, ciastka dla zwierząt, mączka dla zwierząt, lizawka (sól
do lizania dla zwierząt), kości dla psów, karma dla dzikiego ptactwa,
karma dla ryb, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], nasiona dla ptaków, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla
szczeniąt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla
cieląt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mieszanki ziaren roślin dzikich, mieszanki paszowe dla zwierząt, mielone produkty
spożywcze dla zwierząt, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zbożowe dla
zwierząt, ości mątwy, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], otręby
[pokarm dla zwierząt], słód dla zwierząt, słoma, siano, przynęty dla
wędkarstwa [żywe lub naturalne], preparaty na pokarm dla pszczół,
pokarm dla zwierząt domowych żwirek dla drobiu żywność dla ryb
akwariowych żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt
środki odżywcze [karma] dla ryb, wysłodziny, grzyby, rośliny, kukurydza, grzybnie do celów rolniczych, produkty leśne nie ujęte w innych
klasach, produkty ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, produkty
rolne (nieprzetworzone), produkty rolnicze nie ujęte w innych klasach, zarodniki do celów rolniczych świeża bylica pospolita (yakssuk)
jako żywe kwiaty świeży owoc derenia (, sansuyu) jako żywa roślina,
grzybnia do celów rolniczych, grzyby świeże, kłącza, nieprzetworzone grzyby, trufle świeże, zarodniki i grzybnie [do celów rolniczych],
drzewa i produkty leśne, kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, zioła, suszone,
do ozdabiania, rośliny świeże, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye],
cydr bezalkoholowy, mrożone napoje gazowane, napoje półmrożone, napoje serwatkowe, poncz bezalkoholowy, niegazowane napoje
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, sorbety w postaci napojów, tonik zawierający chininę, wina bezalkoholowe, woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], brzeczka piwna, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], brzeczka słodowa, drinki na bazie piwa,
imitacja piwa, mineralizowane piwa, napoje na bazie piwa, piwa
o małej zawartości alkoholu, piwo, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], wino jęczmienne [piwo], chmiel (,
wyciąg z-) do wytwarzania piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, esencje
do produkcji napojów, lemoniady (, syropy do-), moszcz konserwowany, niesfermentowany, orszada, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane
do sporządzania napojów na bazie owoców, syrop słodowy do napojów, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, wyciągi do sporządzania napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy do napojów,
syrop z soku z limonki, syropy do produkcji napojów aromatyzowa-
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nych owocami, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki,
syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do napojów bezalkoholowych, 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, badania rynkowe, agencje informacji
handlowej, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, analiza zarządzania w biznesie, analizy
funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, badania biznesowe, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pisanie opracowań dotyczących badań
w zakresie działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, dostarczanie informacji handlowych świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, sporządzanie raportów handlowych, statystyczne badania rynkowe, udostępnianie analiz sprzedaży,
sporządzanie ankiet biznesowych, rozpowszechnianie informacji
handlowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, raporty
i badania rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, porównywanie
rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji
działalności gospodarczej), usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej w zakresie
wina, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w, Internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych
danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie
informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem, Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, wyceny handlowe, wyceny dotyczące spraw handlowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie statystycznych
informacji biznesowych, usługi w zakresie informacji handlowej,
usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie analizy cen,
usługi przeglądu prasy, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
taryf, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
usługi biurowe, wynajem maszyn biurowych, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie
partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych w zakresie działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania
stanowisk, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem
dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu,
pomoc przy prowadzeniu franszyz, planowanie sukcesji w firmach
świadczenie usług badań rynkowych, usługi administrowania lotni-
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skami, sporządzanie raportów ekonomicznych, rozwój systemów zarządzania szpitalami, skomputeryzowane zarządzanie biurem, prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób
trzecich], prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw,
usługi w zakresie czynności biurowych, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi biur
biznesowych, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością handlową,
zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii biznesowych,
zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, kompilacja reklam, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing imprez i wydarzeń, marketing
finansowy, pośrednictwo w zakresie reklamy, planowanie strategii
marketingowych, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, ogłoszenia drobne,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing
telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, promocja
sprzedaży, projektowanie ulotek reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych,
przygotowywanie reklam, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, reklama
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności, Internetu, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama i marketing,
reklama biznesowych stron internetowych, umieszczanie reklam,
usługi agencji marketingowych, testowanie marki, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe i telewizyjne, reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamy
online, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla
branży literackiej, usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi marketingowe, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, usługi agencji modelek i modeli, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami
a właścicielami stron internetowych, usługi informacyjne dotyczące
reklamy, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe
w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe na rzecz innych,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe dotyczące baz
danych, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych,
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi reklamy graficznej,
usługi reklamy prasowej, usługi w zakresie marketingu baz danych,
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usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej
na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi
reklamowe za pośrednictwem, Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, wydawanie ulotek reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących
do prezentacji marketingowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio i video, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych
elementów, przetwarzanie żywności i napojów, ubój, uzdatnianie
i oczyszczanie powietrza i wody, wytwarzanie energii, cyfrowe odnawianie fotografii, cyfrowe polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk wywabowy, drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie książek, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie filmu
kinematograficznego, drukowanie litograficzne, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie reklam,
drukowanie szablonów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie wzorów na dywanach, obróbka fotograficzna, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, nadruk wzorów na tkaninach, kopiowanie zdjęć, introligatorstwo, fotograwiura, drukowanie znaczków,
drukowanie zdjęć, rotograwiura, retusz fotograficzny, reprodukcja fotografii, powiększanie zdjęć, obróbka fotograficzna [wywoływanie
zdjęć], utrwalanie i konserwacja fotografii, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi składania druku, usługi druku na tkaninach, tłoczenie
wzorców płyt kompaktowych, wywoływanie i obróbka filmów, wywoływanie fotograficzne, wypożyczanie pras typograficznych, wynajem drukarek 3D, wykonywanie światłokopii [planów], wynajem maszyn i urządzeń do wykańczania zdjęć, wynajem maszyn i urządzeń
do wywoływania filmów, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich,
wynajem powiększalników fotograficznych, obróbka tekstyliów, skóry i futer, recykling i uzdatnianie odpadów, antykorozyjna obróbka
części metalowych, apreturowanie papieru, barwienie, barwienie
soczewek, barwienie szkieł kontaktowych, blacharstwo, chromowanie, cięcie diamentów, cięcie metalu, cięcie stali, cięcie kamieni szlachetnych, cieplna obróbka metali, cięcie szkła okiennego, konserwowanie drewna, konserwacja kriogeniczna, heblowanie drewna,
heblowanie [tartak], hartowanie metali, grawerowanie, frezowanie,
galwanizacja, fazowanie szkła, emaliowanie metali, emaliowanie,
dmuchanie szkła, cynowanie, cynkowanie, dostarczanie informacji
dotyczących obróbki materiałów, młynarstwo, łączenie elementów
przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, mieszanie ropy naftowej i olejów syntetycznych, miedziowanie, metalizacja, lutowanie,
laminowanie płyt, laminowanie, konwersja paliw jądrowych, kotlarstwo [wyroby z miedzi], kowalstwo, obróbka cieplna powierzchni
metali, obróbka chemiczna rur kotłowych, obróbka chemiczna kotłów, niszczenie materiałów tajnych, niszczenie dokumentów, niklowanie, nakładanie powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie materiałów wykańczających
na arkusze i zwoje ze stali nierdzewnej, nakładanie cienkich powłok
foliowych na elementy optyczne, nakładanie ochronnych powłok
powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie przy wykorzystaniu procesów
elektrolitycznych, obróbka metalu [kucie], obróbka metali, obróbka
i przetwarzanie papieru, obróbka gazu ziemnego, obróbka elektrochemiczna, obróbka cieplna rud, obróbka drewna, obróbka
strumieniowo -cierna, obróbka surowych olejów mineralnych, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka skażonej
gleby, obróbka przemysłowa ścieków, obróbka ołowiu, obróbka polimerów syntetycznych w celu zabezpieczenia przed infekcjami bakteriologicznymi, obróbka niebezpiecznych substancji, obróbka niebezpiecznych gazów, obróbka niebezpiecznych płynów, odsalanie,
odlewanie metali, odkażanie ziemi, oczyszczanie płynów chłodniczych, oczyszczanie rozpuszczalników, oczyszczanie gazów, obróbka wełny, obróbka wykańczająca powtórna włókien szklanych, obróbka tkanin w celu nadania im właściwości antyelektrostatycznych,
politurowanie, polimeryzacja, polerowanie szkła, polerowanie metali, pokrywanie kadmem, pneumatyczne ścieranie powierzchni, pokrywanie ceramiki glazurą, platerowanie, piaskowanie, piłowanie
[tartak], piłowanie drewna, ogniouodparnianie konstrukcji, przetwarzanie gumy, przetwarzanie kory drzew, przetwarzanie materiałów
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paliwowych, przetwarzanie olejów smarowych, przetwarzanie rattanu, przetwarzanie chemikaliów, pozłacanie, powlekanie ogniowe,
powlekanie proszkowe, powlekanie galwaniczne, ścieranie, rymarstwo, rafinacja paliw, rafinacja, przetwarzanie węgla, przetwarzanie
węglowodorów śrutowanie, tłoczenie metali, tłoczenie metalu, trawienie szkła, tworzenie kiszonki, tłoczenie [prasowanie], trawienie,
trasowanie laserem, tartaki, heblowanie [tartak], szlifowanie soczewek, szlifowanie, usługi malowania szkła, usługi malowania aerografem, usługi galwanizacyjne, usługi anodyzowania, wulkanizacja
[nie naprawa], wiercenie w metalach, usługi wyżarzania, usługi tartaków, usługi produkcji gazu, usuwanie powłok z mebli, usuwanie
warstw nawierzchniowych, usługi polerowania, wykuwanie ze srebra, wykańczanie metali, wybielanie papieru, wycinanie szablonów,
wulkanizacja [obróbka materiałów], wygładzanie powierzchni szkła,
złocenie, zamrażanie, złomowanie pojazdów, zabiegi na zbutwiałe
drewno, zabiegi hamujące wzrost pleśni, zabezpieczanie materiałów
przed molami, zabezpieczanie przed pleśnią, zabezpieczanie przed
płomieniami, wytłaczanie tworzyw sztucznych, konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności, przetwarzanie mleka, przetwórstwo ryb, rozdrabnianie żywności, wytłaczanie owoców, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, dorabianie
kluczy, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, formowanie implantów do ciała ludzkiego, formowanie modeli implantów
do ciała ludzkiego, formowanie betonu, formowanie tekstyliów,
oprawianie obrazów, łączenie elementów za pomocą klejów, obrębianie tkanin, przeróbki odzieży, stolarstwo [produkcja na zamówienie], usługi powielania 3D, usługi mieszania farb, usługi grawerowania pieczęci, rzeźnie koszerne, skórnictwo, ubój drobiu, ubój zwierząt
gospodarskich, usługi uboju rytualnego halal [dhabihah], demineralizowanie wody, dezodoryzacja powietrza, obróbka ścieków, oczyszczanie powietrza, oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków przemysłowych, odsalanie wody, regeneracja powietrza, regeneracja wody,
uzdatnianie powietrza, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie filtrów do wody, wynajem elektrycznych wentylatorów
chłodzących, wynajem instalacji grzewczych, wynajem sprzętu
do uzdatniania wody, produkcja energii hydroelektrycznej, produkcja energii przez elektrownie, produkcja energii przez elektrownie
jądrowe, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wynajem baterii, wypożyczanie kotłów, wynajem sprzętu
do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie elektryczności,
wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie energii elektrycznej, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi
wydawnicze i reporterskie, nauczanie i szkolenia, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, sport i fitness, usługi biblioteczne, biura
rezerwacji biletów koncertowych, centra rozrywki, degustacje win
[usługi rozrywkowe], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dystrybucja
filmów, dziecińce zwierzęce, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji
archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, imprezy kulturalne,
imprezy taneczne, obsługa salonów gier [sale], obsługa ogrodów
botanicznych, obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, obozy letnie [rozrywka i edukacja],
nauczanie indywidualne, malowanie portretów, kina, komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, kabarety i dyskoteki, kabarety, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych
lub, Internetu, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych,
organizowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizowanie
ceremonii wręczania nagród, organizacja widowisk, organizowanie
balów, organizacja webinariów, organizacja przyjęć, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, oceanaria [rekreacja], ogrody
udostępniane publicznie, odgrywanie roli clowna, organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
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organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizowanie konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez
tanecznych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie gal, organizowanie uroczystości,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji teatralnych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie pokazów lotniczych,
organizowanie pokazów psów, organizowanie pokazów tanecznych,
organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, pokazy rodeo, pokazy konne, pokazy laserów [rozrywka],
pokazy baletowe, pokazy filmów kinowych, planowanie widowisk,
pisanie piosenek, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, produkcja programów dokumentalnych, produkcja pokazów łyżwiarstwa, produkcja
kabaretów, prezentacja recitali, prezentacja filmów, pokazy zwierząt,
pokazy sztucznych ogni, pokazy tańca mężczyzn, pokazy tańca
na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych,
przedszkola, przedstawienia teatralne, przedstawienie operowe,
przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia muzyczne, przedstawienia baletowe, prowadzenie muzeów, produkcja widowisk, produkcja sztuk,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień
teatralnych, reżyserowanie lub wystawianie sztuk, rezerwowanie
miejsc na pokazy, rezerwacje koncertów, radiowe programy rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie
napisów do filmów, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach rozrywkowych, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie efektów specjalnych w celach
rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka w postaci
festiwalu etnicznego, rozrywka w postaci gier w koszykówkę, rozrywka teatralna, rozrywka filmowa, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna online, reżyserowanie sztuk, rozrywka (informacja
o-), rozrywka z udziałem muzyki, teleturnieje śpiew chórów gospel,
studia tańca, studia filmowe, udostępnianie muzyki cyfrowej z, Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron, mp3,
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie bajek dla
dzieci przez telefon, udostępnianie programów teatralnych, udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu kinowego, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie obiektów i sprzętu
do karaoke, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, udzielanie
informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi galerii sztuki, usługi festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi mistrzów ceremonii, usługi koncertów śpiewu, usługi kas
biletowych, usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi placów zabaw, usługi planetarium, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, wystawianie
zwierząt, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie spektakli
teatralnych, występy muzyczne i piosenkarskie, wypożyczanie zabawek, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, transkrypcja w alfabecie braille’a, tłumaczenie języka migowego, tłumaczenie w alfabecie braille’a, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych
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z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie książek, publikowanie
elektroniczne, publikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie książek edukacyjnych,
redagowanie tekstów pisanych, publikowanie ulotek, publikowanie
tekstów medycznych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie tekstów, publikowanie recenzji, publikowanie podręczników, usługi kaligrafii, usługi pisania
blogów, usługi pisania tekstów, udostępnianie publikacji on-line, transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, wydawanie gazet, wydawanie
katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie audiobooków, usługi
wydawnicze, usługi reporterskie, wypożyczanie gazet i czasopism,
wypożyczanie czasopism, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie przewodników turystycznych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analizy wody, badania kliniczne, badania środowiska, badanie jakości produktów, badanie
produktów spawanych w celu określenia struktury, badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, certyfikacja [kontrola jakości], certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo techniczne dotyczące testowania, inspekcja towarów w zakresie
kontroli jakości, kontrola jakości, kontrola jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości dla osób trzecich, ocena jakości produktów,
ocena jakości, nadzór i inspekcja techniczna, kontrola łowisk, kontrola
w rolnictwie, kontrola środków farmaceutycznych, monitorowanie
jakości wody, kontrola palników olejowych, kontrola kosmetyków,
kontrola jakości surowców, kontrola jakości nawozów, przegląd urządzeń, przegląd samochodów, opracowywanie metod pomiarowych
i testujących, opracowywanie metod testowych, przeprowadzanie
testów przemysłowych, przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych, tekstylia (testowanie-), testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie dźwigów,
testowanie produktów, testowanie materiałów, testowanie maszyn,
testowanie i ocena materiałów, testowanie filtrów, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, usługi
badawczo -rozwojowe, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, testy inżynieryjne, testowanie środków chemicznych, testowanie środków farmaceutycznych, testowanie przemysłowe, usługi w zakresie inspekcji
technicznej, usługi testowania zgodności, usługi laboratoryjne, ważenie pojazdów, usługi zapewnienia jakości, pomiary, badania i eksploracja, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, aktualizacja map
morskich, analiza jakości wody w strumieniach, analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, badania chemiczno-technologiczne, badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie budowy silnika,
badania techniczne, badania genetyczne, doradztwo techniczne
dotyczące bezpieczeństwa, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania w dziedzinie żywności, badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie
mechaniki dotyczące sportów motorowych, badania w dziedzinie
mediów społecznościowych, laboratoria optyczne, kompilacja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, inżynieria chemiczna,
doradztwo w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, ocena jakości drewna na pniu, pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, pisanie techniczne, opracowywanie silników, opracowywanie
pojazdów, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projektowanie budowlane, prace badawcze nad produktami świadczenie usług badawczych, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicznych świadczenie usług pobierania
próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia świadczenie
usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywa-
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nie rysunków technicznych, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, rejestrowanie i testowanie szybów
naftowych, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi enologiczne, usługi doradcze w zakresie
nauki, usługi doradcze w zakresie geotechniki, usługi badań w zakresie separacji komórek, usługi badawczo -rozwojowe związane z nawozami, usługi badawczo -rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, usługi badawcze w rolnictwie, usługi badawcze, usługi pomiarowe,
usługi oceny pomiarów, usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby,
usługi kreślarskie, usługi kartograficzne, usługi w zakresie odkrywania leków, usługi w zakresie komputerowej analizy żywności, usługi
w zakresie analizy krwi, usługi technologiczne w zakresie reologii,
usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi technologiczne
w zakresie produkcji, usługi pomiaru przepływu powietrza, zdalny
monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące projektowania, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, grafika
artystyczna, oceny techniczne związane z projektowaniem, opracowywanie protez, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji
pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie produktów dla
osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron
głównych, projektowanie animacji na rzecz innych, planowanie projektu, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie i opracowywanie protez, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie endoprotez, projektowanie
i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie modeli, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie narzędzi,
projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie opakowań, projektowanie pojazdów
morskich, projektowanie sieci dróg, projektowanie rurociągów, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie protez, projektowanie
stron głównych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie wizualne, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie technik malowania,
projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego,
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, usługi ilustrowania graficznego
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze związane z projektowaniem
akwariów, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania architektonicznego, usługi naukowe i projektowanie w tym
zakresie, usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla
przemysłu biotechnologicznego, usługi w zakresie wspomaganego
komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie projektowania mikroukładów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, analizy komputerowe,
administracja serwerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi,
usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi migracji danych, usługi
komputerowe on-line, usługi konfiguracji sieci komputerowych,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
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doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, 44 usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi
weterynaryjne, hodowla zwierząt, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, uprawa roślin, chirurgia drzew, doradztwo specjalistyczne
w zakresie rolnictwa, doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia
i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo związane z sadzeniem drzew, konsultacje w zakresie rolnictwa, kontrola inwazji pcheł [w rolnictwie], odkażanie w rolnictwie,
powierzchniowy rozsiew nawozów, przywracanie siedliska leśnego,
rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych, rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie nawozów z powietrza, rozpylanie rolniczych
środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów
rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, spryskiwanie z powietrza
rolniczymi środkami chemicznymi, usługi informacyjne dotyczące
używania substancji chemicznych w rolnictwie, usługi informacyjne
dotyczące używania substancji chemicznych w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi
informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi hodowli
ryb, usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji związanych
z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji związanych
ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
uprawa winogron do produkcji wina, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, tępienie szczurów w rolnictwie, tępienie
szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji online na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem nawozów, zwalczanie termitów w rolnictwie, zwalczanie szkodników
w rolnictwie, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, zwalczanie plagi
pcheł w rolnictwie, znakowanie zwierząt, wysiew nasion, wypożyczanie sprzętu rolniczego, usługi w zakresie rolnictwa, usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa,
ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych,
wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania, usługi informacyjne
dotyczące rolnictwa, usługi leśnictwa, usługi ponownego zalesiania,
usługi połowów dalekomorskich, usługi pszczelarskie, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi szkółek
drzew, usługi w zakresie akwakultury, analiza kosmetyczna, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, elektroliza kosmetyczna, fryzjerstwo, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kuracje do włosów,
łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie ścinanie
włosów, udzielanie informacji o urodzie, solaria, salony fryzjerskie,
salony piękności, pielęgnacja urody dla ludzi, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa online
w zakresie makijażu, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi SPA, usługi solariów, usługi wizażystów, usuwanie cellulitu z ciała, usługi w zakresie makijażu, zabiegi higieniczne dla ludzi,
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zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki
lub leczenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, ocena kontroli wagi, naprapatia, masaż, leczenie alergii,
hydroterapia, hospicja, poradnictwo żywieniowe, planowanie rodziny, ośrodki zdrowia, terapia mowy i słuchu, terapia antynikotynowa,
rehabilitacja fizyczna, usługi dietetyków, higiena i pielęgnacja urody
zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usługi kosmetyczne dla zwierząt,
usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji psów, badania genetyczne zwierząt,
chirurgia, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, kliniki dla zwierząt, masaż koni, pobieranie nasienia zwierzęcego, podkuwanie koni
i pielęgnacja kopyt końskich, sterylizacja zwierząt, specjalistyczne
doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, udzielanie informacji
na temat hodowli zwierząt, umieszczanie mikrochipów pod skórą
zwierząt domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji, usługi analiz
laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi doradcze
związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi informacji
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, wypożyczanie
instrumentów weterynaryjnych, weterynaryjne usługi doradcze, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, usługi
w zakresie odchudzania, usługi techników elektroradiologów, usługi
testowania wydajności zwierząt, usługi sztucznego zapłodnienia,
usługi rentgenowskie, usługi szpitali dla zwierząt domowych, usługi
informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi podkuwaczy koni.

(111) 302366
(220) 2016 11 14
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) PAWLAK ANNA, Łochowo, PL.
(540) VITROFLORA
(540)

(210) 463874

Kolor znaku: różowy, biały, zielony
(531) 29.01.13, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy organiczne i mineralne, substraty organiczne
i mineralne, podłoża do upraw kwiatów i roślin ozdobnych, ziemia
do kwiatów i roślin ozdobnych, 31 kwiaty i rośliny ozdobne i lecznicze, drzewa i krzewy ozdobne, cebulki kwiatowe, nasiona roślin
i kwiatów, kwiaty i rośliny suszone, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowaniach i za pośrednictwem Internetu, produktów z branży ogrodniczej, w szczególności: kwiaty i rośliny, sadzonki kwiatów i roślin,
nasiona kwiatów i roślin, nawozy dla kwiatów i roślin, ziemia i podłoże do kwiatów i roślin, suche kwiaty i rośliny, wieńce i kompozycje
z naturalnych i suchych kwiatów i roślin, pasze i karmy dla zwierząt,
44 usługi rolne i ogrodnicze związane z uprawą kwiatów i roślin, rozmnażanie roślin w technologii in vitro.
(111) 302367
(220) 2016 11 18
(210) 464049
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Hity na MAXXXa
(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne audiowizualne, urządzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video
CD, dyski kompaktowe, dyski komputerowe, dyski magnetyczne,
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe,
dyski optyczne z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków
komputerowych, elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami,
elektroniczne procesory tekstu, filmy [błony] naświetlone, filmy kine-
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matograficzne, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, głośniki, głośniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla informatyki, interfejsy komputerowe, kasety
audio, kasety dźwiękowe, kasety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety
wideo, kasety wideo z grami, kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekranowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery osobiste,
laptopy, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych,
płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, maszty
[anteny bezprzewodowe], maszty antenowe, maszty do anten bezprzewodowych, maszty radiotelegraficzne, megafony, mikrofony,
monitory, monitory do komputerów, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki do telekomunikacji, nadajniki radiowe, nagrane filmy, nagrane nośniki
magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy danych,
nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji optyczne,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji,
optyczne nośniki medialne, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, płyty kompaktowe, DVD
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, zapisane dane, w tym
tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy
ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, procesory tekstu, programy gier komputerowych,
programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe systemu operacyjnego,
przenośne odtwarzacze mediów, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, sterujące programy komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy
do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, totalizatory, urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji
dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane dotyczące określonej
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania,
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, aplikacje mobilne,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu,
16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bilety, broszury, czasopisma,
druki, dzienniki, folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze (blankiety, druki), fotografie [wydrukowane], gazety, gazety
codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty muzyczne z 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, 28 balony do zabawy, karty do gry, gry planszowe, gry
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie
(salonowe), pluszowe zabawki, śmieszne rzeczy [atrapy], 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie hotelami, agencje importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy w zakresie marketingu, aukcje
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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 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 online 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 online, usługi domów aukcyjnych, usługi handlu online, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, usługi impresariów w działalności artystycznej,
usługi menedżerskie, usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, usługi public 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,
usługi zarządzania społecznością on-line, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji i usług 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 cyfro-
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wych 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, 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 (webmessaging), 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 online, 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,
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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 administrowanie
loteriami na rzecz osób trzecich, 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, loterie, losowanie nagród [loterie], montaż filmów kinowych,
montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych,
montaż taśm wideo, nagrywanie i 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 lub loterii audioteksowych, organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych,
organizowanie loterii, 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 online
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 loterii, 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 online, 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, 42 administrowanie stronami internetowymi, aktualizacja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w zakresie oprogramowania, analiza
systemów IT, doradztwo komputerowe, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompu-
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terowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie
komputerowych baz danych, prognozowanie pogody, projektowanie
systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach [strony
internetowe], usługi projektowania i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi związane z prognozami meteorologicznymi, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, 43 bary szybkiej obsługi, biura i agencje zakwaterowania, domy
turystyczne, domy wypoczynkowe, hotele, kantyny, kafeterie i bufety,
kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, usługi barowe, usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyjne, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i konferencje,
wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie konstrukcji
przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie przedstawień muzycznych, licencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, usługi tworzenia sieci
kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi serwisów społecznościowych on-line.

(111) 302368
(220) 2017 01 29
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Reneé girls stuff only
(540)

(210) 466849

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, 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, swetry, pulowery, szorty,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie,
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki, garnitury,
kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski do spodni, obuwie,
obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty sznurowane, buty zimowe,
obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie
do wspinaczki, obuwie na polowania, śniegowce, sandały, sandały
drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, berety, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki,
paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, marketing internetowy,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług.
(111) 302369
(220) 2017 02 01
(210) 466997
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Cykloftyal
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty do celów medycznych, krople, kompresy, maści, płyny, kremy,
żele do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
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(111) 302370
(220) 2017 02 01
(210) 467000
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy BIANCO coconut wafers NEW LIMITED EDITION
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, złoty, zielony, brązowy
(531) 01.01.02, 01.01.17, 05.01.12, 05.07.06, 05.07.22, 08.01.09,
08.01.25, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.16, 25.01.01, 27.05.01,
29.01.15, 25.07.20, 19.03.05, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 302371
(220) 2017 02 02
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) Xella Deutschland GmbH, Duisburg, DE.
(540) E+TERM BLOK
(540)

(210) 467050

(531) 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 17 produkty do izolacji powierzchni budynku, izolacyjnych panele ścienne, materiałów izolacyjne, materiałów termoizolacyjne, 19 materiały budowlane (niemetalowe), w szczególności naturalne i sztuczne kamienie, ścienne materiały budowlane, niezbrojone
bloki i belki i panele budowlane wykonane z betonu komórkowego,
betonu, betonu porowatego, pianobetonu lub wapiennego piaskowca, komponenty, w szczególności wapienny piaskowiec, cegły,
płyty ceglane, płyty z drążonych bloczków betonowych, cement,
beton lekki, suchy beton, elementy prefabrykowane (niemetalowe)
do budowy budynków, ścian i sufitów, elementy prefabrykowane
wykonane z piaskowca wapiennego lub płyty pilśniowej, mobilne
ścianki działowe, żelbetowe elementów budowlanych.
(111) 302372
(220) 2017 02 02
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) Xella Deutschland GmbH, Duisburg, DE.
(540) E+TERM BLOK beton komórkowy
(540)

(210) 467051

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 07.01.24, 07.01.25, 19.01.03, 19.01.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 17 produkty do izolacji powierzchni budynku, izolacyjnych panele ścienne, materiałów izolacyjne, materiałów termoizolacyjne, 19 materiały budowlane (niemetalowe), w szczególności naturalne i sztuczne kamienie, ścienne materiały budowlane, niezbrojone
bloki i belki i panele budowlane wykonane z betonu komórkowego,
betonu, betonu porowatego, pianobetonu lub wapiennego piaskowca, komponenty, w szczególności wapienny piaskowiec, cegły, płyty
ceglane, płyty z drążonych bloczków betonowych, cement, beton
lekki, suchy beton, elementy prefabrykowane (niemetalowe) do budowy budynków, ścian i sufitów, elementy prefabrykowane wykonane z piaskowca wapiennego lub płyty pilśniowej, mobilne ścianki
działowe, żelbetowe elementów budowlanych.

(111) 302373
(220) 2017 02 03
(210) 467072
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) S SHOT STREFA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe wspierania sprzedaży dla osób
trzecich, badanie rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych, administrowanie programami lojalności konsumentów, usługi pośrednictwa handlowego, nabywanie produktów
i usług dla osób trzecich, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, obsługa administracyjna na zlecenie osób trzecich, fakturowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, komputerowe bazy danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, usługi platformy internetowej dla sprzedawców i nabywców,
usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, sprzedaż artykułów spożywczych, napojów
bezalkoholowych, piwa, napojów alkoholowych, artykułów dla palących, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów, 42 projektowanie budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, kontrola jakości towarów sprzedawanych przez podmioty należące do sieci, wzornictwo
przemysłowe w zakresie opakowań.
(111) 302374
(220) 2017 02 03
(210) 467077
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BAKERY BAKLAVA AFAMIA
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(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
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[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) 302375
(220) 2017 02 03
(210) 467078
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PITA BAKERY AFAMIA
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(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) 302376
(220) 2017 02 03
(210) 467081
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SUFLIDOWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin, PL.
(540) Kura Rusz No Pióra
(510), (511) 29 jaja konsumpcyjne.
(111) 302377
(220) 2017 02 04
(210) 467128
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) UTC TOUR OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SeeKrakow
(540)

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 24.09.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski i inne nośniki elektroniczne z nagraniami, publikacje internetowe i elektroniczne, książki, czasopisma, podręczniki, wszystkie wymienione w postaci elektronicznej do pobierania,
16 książki, czasopisma, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, ulotki, foldery, mapy, wizytówki, 35 doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, w tym w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwami, doradztwo handlowe (outsourcing), udzielanie informacji handlowej i konsumenckiej, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu hotelami, organizowanie
targów i wystaw, usługi agencji reklamowych, usługi reklamy billboardowej, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej i korespondencyjnej, edytorskie usługi w dziedzinie
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reklamy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych, ogłoszeń reklamowych, tekstów sponsorowanych, usługi kreowania wizerunku, doradztwo w kreowaniu wizerunku, badania marketingowe, sondaże
opinii, badania i analizy rynku, usługi public relations, usługi porównywania cen, usługi przygotowywania zestawień statystycznych,
usługi wywiadu gospodarczego, usługi sprzedaży dla osób trzecich, 39 organizowanie wycieczek, turystyka, zwiedzanie turystyczne, rezerwowanie miejsc na podróże, usługi osób towarzyszących
podróżnym, transport podróżnych, rezerwacja transportu, informacje o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi transportowe autobusowe, usługi kierowców, pilotowanie, wypożyczanie
pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, wynajmowanie miejsc
parkingowych, 41 organizowanie i prowadzenie balów, konferencji, kongresów, konkursów, koncertów, przyjęć, seminariów, sympozjów, wystaw, wydarzeń rozrywkowych, zjazdów, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, organizowanie obozów sportowych i zawodów sportowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie
wyjazdów wakacyjnych, informacja o rozrywce, rezerwacja miejsc
na spektakle, usługi dystrybucji biletów, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on -line książek i periodyków, udostępnianie
publikacji elektronicznych on -line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi poradnictwa w zakresie edukacji lub kształcenia,
usługi poradnictwa zawodowego, 43 usługi prowadzenia hoteli,
hosteli, moteli, pensjonatów, domów turystycznych, usługi rezerwacji miejsc w hotelach, hostelach, motelach, pensjonatach, domach turystycznych, usługi biur zakwaterowania, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na spotkania
i posiedzenia.

(111) 302378
(220) 2017 02 06
(210) 467138
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KKS JAKUB SADOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) TWISTCAR
(510), (511) 28 zabawki, zabawki ruchome.
(111) 302379
(220) 2017 02 06
(210) 467140
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) MARKOWSKI ZBIGNIEW, OLEJNICZAK KAROL GIACOMO
CONTI SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) GC GIACOMO CONTI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 garnitury, marynarki, spodnie, kurtki, koszule, krawaty, buty, płaszcze, paski, swetry, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni w zakresie następujących towarów: garniturów, marynarek,
spodni, kurtek, koszul, krawatów, butów, płaszczy, pasków, swetrów.
(111) 302380
(220) 2017 02 06
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 15
(732) SZCZUREK JERZY, Bielsko -Biała, PL.
(540) KAMELIOWY ZAKĄTEK JERZY SZCZUREK
(540)

(210) 467151

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 25.01.25, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelowe, catering.
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(732) REMPLEWICZ MARCIN, Porażyn-Tartak, PL.
(540) Remplus+ Fitness
(540)
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(540) Pyszna Polska TARGI HOTELARSKO -GASTRONOMICZNE
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnoczerwony, czarny, czerwony,
zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.13
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych i reklamowych.
Kolor znaku: biały, czarny, ciemnopomarańczowy, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 24.13.09, 24.17.05
(510), (511) 35 porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów fitness, reklama i usługi reklamowe, 41 fitness kluby, usługi sportowe.
(111) 302382
(220) 2017 02 06
(210) 467158
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) ANIOŁEK ŁUKASZ P.P.H.U. AKAZ III, Sosnowiec, PL.
(540) N
(540)

(531) 03.07.19, 03.07.17, 27.05.21
(510), (511) 25 wyroby dziewiarskie takie jak: odzież, bielizna osobista z tkanin, bluzki, bluzy, fartuchy, halki, kąpielówki, kombinezony, koszule, koszulki, konfekcja odzieżowa, majtki, marynarki, okrycia wierzchnie, palta, peleryny, piżamy, pulowery, slipy, spodenki,
spodnie, spódnice, suknie, swetry, szale, szlafroki, ubrania trykotowe,
kostiumy, wyprawka dziecięca dotycząca ubranek, kołderek, becików, nakrycia głowy, w tym: apaszki, czapki, czapki z daszkiem.
(111) 302383
(220) 2017 02 06
(210) 467182
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) MONEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) $ Є MONEO EXCHANGE
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.06, 26.01.16,
26.01.18, 24.17.18
(510), (511) 36 agencje kredytowe, depozyty kosztowności, handel
walutami i wymiana walut, maklerstwo, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie],
pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart debetowych, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, wycena
zbiorów numizmatycznych.
(111) 302384
(220) 2017 02 06
(210) 467195
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) MB BUSINESS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(111) 302385
(220) 2017 02 07
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) ECCO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) ecco GROUP
(540)

(210) 467210

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się drogą kolejową, wagony
kolejowe, części i akcesoria pojazdów z wyłączeniem części do napędów i silników pojazdów, 35 sprzedaż drewna, biomasy, pszenicy
i płodów rolnych, 39 transport, logistyka transportu, spedycja, pakowanie i składowanie towarów.
(111) 302386
(220) 2017 02 07
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) ECCO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) ecco WOOD
(540)

(210) 467211

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się drogą kolejową, wagony
kolejowe, części i akcesoria pojazdów z wyłączeniem części do napędów i silników pojazdów, 35 sprzedaż drewna, biomasy, pszenicy
i płodów rolnych, 39 transport, logistyka transportu, spedycja, pakowanie i składowanie towarów.
(111) 302387
(220) 2017 02 28
(210) 467223
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 08
(732) KOSZELA SŁAWOMIR, KOSZELA KATARZYNA VIP SPÓŁKA
CYWILNA, Konin, PL.
(540) SERDUSZKO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 35 prowadzenie usług sprzedaży w sieci sklepów: odzieży damskiej, bluzki, swetry, bluzy sportowe, koszule, kurtki, kamizelki,
płaszcze, poncza, spodnie, leginsy, krótkie spodenki, tuniki, sukienki,
spódnice, żakiety, marynarki, kombinezony, dresy, body, podkoszulki, obuwie damskie, baletki, botki, kozaki, trampki, sandały, obuwie
domowe, obuwie sportowe, japonki, szpilki, klapki, czółenka, mo-
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kasyny, creepersy, śniegowce, tenisówki, snakery, półbuty, bielizna
damska, biustonosze, majtki, piżamy, rajstopy, pończochy, skarpetki,
stroje kąpielowe, szlafroki, dodatki, szale, apaszki, chusty, rękawiczki, czapki i inne nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, galanteria, portfele, torebki, plecaki, paski, biżuteria sztuczna, bransoletki,
broszki, klipsy, kolczyki, korale, naszyjniki, pierścionki, zawieszki, łańcuszki, ozdoby do włosów, gumki, opaski, spinki, klamry, wsuwki.

(732) EKOTECH-INŻYNIERIA POPIOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tefra 15
(540)

(111) 302388
(220) 2017 02 07
(210) 467225
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) DREAM LIQUEUR
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
19 materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały budowlane niemetalowe.

Kolor znaku: brązowy, żółty, beżowy
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(111) 302394
(220) 2017 02 08
(210) 467253
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TYGIEL SMAKÓW Established. 2020
(540)

(111) 302389
(220) 2017 02 07
(210) 467227
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) TARNINÓWKA POGÓRZE KARPACKIE
(540)

Kolor znaku: złoty, różowy
(531) 05.03.20, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(111) 302390
(220) 2017 02 07
(210) 467228
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) TARNINÓWKA GEN. BEMA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary, szary, jasnoszary
(531) 11.03.08, 11.03.23, 11.03.25, 11.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem kawiarni, restauracji
i innych punktów gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi przygotowywania żywności na zamówienie oraz
jej dostawa (catering), wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie bielizny stołowej.
(111) 302395
(220) 2017 02 08
(210) 467278
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HOTEL POLECZKI WARSAW AIRPORT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 tarninówka.
(111) 302391
(220) 2017 02 07
(210) 467229
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) ŚLIWOWICA DWIE ŚLIWY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 śliwowica.
(111) 302392
(220) 2017 02 07
(210) 467232
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) BETIRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone dla ludzi.
(111) 302393
(151) 2017 09 19

(220) 2017 02 08
(441) 2017 06 05

(210) 467241

Kolor znaku: granatowy, bordowy
(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturowa, kongresy-organizowanie i obsługa, organizowanie
przyjęć, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, usługi restauracyjne.
(111) 302396
(220) 2017 02 08
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 08
(732) OLX B.V., Hoofddorp, NL.
(540) DOMOZO
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.12, 29.01.12, 07.01.08

(210) 467295
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(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne
i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając analizy
i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia
i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku,
obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania,
nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbierania i odtwarzania, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 usługi handlu elektronicznego w zakresie sprzedaży i usług dotyczących
wynajmu i sprzedaży nieruchomości i powiązanych środków
trwałych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zapewnianie
miejsca do handlu on -line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy
danych on -line prezentującej oferty zatrudnienia, oferowanie
do sprzedaży i usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni
reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi
działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej
i zarządzania działalnością gospodarczą, usług w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi analityczne w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy danych włączając analizy
i badania dotyczące zachowania użytkowników, usługi badania
rynku, fakturowanie i wystawianie rachunków dla innych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi doradcze, informacyjne,
konsultacyjne i związane z zarządzaniem relacjami z klientami
[public relations], organizacja i prowadzenie pokazów i wystaw
handlowych, usługi przechowywania i przetwarzania danych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
udostępnianie i rozpowszechnianie informacji reklamowych lub
handlowych związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości, 36 usługi w zakresie nieruchomości, ubezpieczenia działalność finansowa, bankowość, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, 42 zapewnianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania w celu umożliwienia
użytkownikom wymiany treści multimedialnych i komentarzy:
oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie komputerów, instalacje i konserwacja oprogramowania komputerowego:
usługi programowania komputerowego i projektowania komputerowego: wszystkie usługi zawarte w tej klasie dotyczące
komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego, programowania komputerowego i projektowania komputerowego, usługi
projektowania, rysunku i pisania na zamówienie dla celów opracowywania stron internetowych w Internecie: tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla stron internetowych osób trzecich, usługi informacyjne
zawarte w tej klasie.

Nr 2/2018

(732) LOCUSS RENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) L D LOCUSS DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, szary
(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
nieruchomości: usługi związane z administrowaniem budynkami,
wynajem lokali, obrót nieruchomościami i lokalami, dzierżawa,
wycena nieruchomości, finansowanie, pośrednictwo w zamianie
domów i lokali, działek, wynajmowanie powierzchni biurowych,
administrowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w udzielaniu kredytów na nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach ubezpieczenia, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych,
usługi maklerskie, usługi w zakresie zarządzania kapitałem włącznie z usługami dysponowania portfelem wekslowym, 42 ekspertyzy techniczne nieruchomości, usługi projektowe w zakresie
budownictwa ogólnego, usługi projektowe wyposażenia wnętrz
i dekoratorstwa, doradztwo budowlane, ekspertyzy i opinie z zakresu nieruchomości.
(111) 302399
(220) 2017 02 09
(210) 467343
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi Moje odkrycie
SAŁATKA z makaronem orientalnym pędami bambusa i grzybami
mun BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO BEZ BARWNIKÓW
(540)

(210) 467333

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, beżowy, brązowy,
czarny
(531) 03.07.03, 08.07.03, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01, 26.04.16,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z makaronu i warzyw, sałatka z makaronu z pędami bambusa i grzybami.

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska i męska, paski, rękawiczki, apaszki,
chusty, skarpetki, 42 projektowanie odzieży.

(111) 302400
(220) 2017 02 09
(210) 467344
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi Moje odkrycie
SAŁATKA z kaszą kuskus ciecierzycą, rodzynkami i żurawiną
ODPOWIEDNI DLA WEGAN BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
BEZ BARWNIKÓW

(111) 302397
(220) 2017 02 09
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 15
(732) SIEKIERKO JUSTYNA, Warszawa, PL.
(540) ANOIRE
(540)

(111) 302398
(151) 2017 09 26

(220) 2017 02 09
(441) 2017 06 05

(210) 467335
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(510), (511) 30 dania gotowe z makaronem, tuńczykiem i warzywami, sałatka z makaronem, tuńczykiem i czarnymi oliwkami.

(111) 302403
(220) 2017 02 10
(210) 467387
(151) 2017 09 21
(441) 2017 04 03
(732) STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Bochnia, PL.
(540) EURO CRAFT
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, beżowy, brązowy, czarny
(531) 03.07.03, 05.07.01, 08.07.07, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01,
26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z kaszy, roślin strączkowych i owoców,
sałatka z kaszą kuskus, ciecierzycą, rodzynkami i żurawiną.
(111) 302401
(220) 2017 02 09
(210) 467345
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi Moje odkrycie
SAŁATKA z makaronem orzo kurczakiem i koperkiem BEZ
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, jasnobeżowy,
brązowy, czarny
(531) 03.07.03, 08.05.10, 08.07.03, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01,
26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z makaronem, kurczakiem i przyprawami, sałatka z makaronem, kurczakiem i koperkiem.
(111) 302402
(220) 2017 02 09
(210) 467346
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi Moje odkrycie
SAŁATKA z makaronem tuńczykiem i czarnymi oliwkami BEZ
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO BEZ BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, jasnobeżowy,
brązowy, czarny
(531) 03.07.03, 05.07.19, 08.05.15, 08.07.03, 08.07.17, 11.03.20,
25.01.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, granatowy, niebieski, żółty
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak: wkrętarki, wiertarki, młoto -wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, piły
tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki,
szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki,
golarki do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice,
ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki,
przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki,
maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił
do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn, przekładnie
zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty
wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów
i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe,
wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze
szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze-mianowicie, roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn,
akcesoria do kompresorów-mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza,
akcesoria do pił łańcuchowych-mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne,
silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki
silnikowe, przekładnie silnikowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej
towarów takich jak: elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak:
wkrętarki, wiertarki, młoto -wiertarki, młoty, młoty udarowe, pity,
piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki,
szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki,
golarki do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice,
ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki,
przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki,
maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił
do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn, przekładnie
zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty
wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów
i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe,
wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze
szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze-mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn,
akcesoria do kompresorów-mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza,
akcesoria do pił łańcuchowych-mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki
spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe.
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(111) 302404
(220) 2017 02 10
(210) 467388
(151) 2017 09 21
(441) 2017 04 03
(732) STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Bochnia, PL.
(540) LEX
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak: wkrętarki, wiertarki, młoto -wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, piły
tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki,
szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki,
golarki do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice,
ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki,
przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki,
maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił
do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn, przekładnie
zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty
wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów
i gałęzi, pity łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe,
wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze
szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze-mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn,
akcesoria do kompresorów-mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza,
akcesoria do pił łańcuchowych-mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne,
silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki
silnikowe, przekładnie silnikowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej
towarów takich jak, elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak:
wkrętarki, wiertarki, młoto -wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły,
piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki,
szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki,
golarki do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice,
ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki,
przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki,
maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił
do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn, przekładnie
zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty
wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki I podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów
i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe,
wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze
szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze-mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn,
akcesoria do kompresorów-mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza,
akcesoria do pił łańcuchowych-mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki
spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe.
(111) 302405
(151) 2017 09 06

(220) 2017 02 10
(441) 2017 05 22

(210) 467413

Nr 2/2018

(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) START W ŻYCIE PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 02.01.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 302406
(220) 2017 02 10
(210) 467418
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) PEWNY KAPITAŁ PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 02.01.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 302407
(220) 2017 02 10
(210) 467420
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) PEWNY KAPITAŁ PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13, 02.03.01, 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 302408
(220) 2017 02 10
(210) 467423
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
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(111) 302409
(220) 2017 02 10
(210) 467425
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 302410
(220) 2017 02 10
(210) 467429
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) KOMFORT ŻYCIA PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 02.01.01, 02.03.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 302411
(220) 2017 02 10
(210) 467433
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 08
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) EMERYTURA BEZ OBAW PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12, 02.01.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 302412
(220) 2017 02 10
(210) 467434
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 02
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) KOMFORT ŻYCIA PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 09.01.10, 02.01.01, 02.01.22, 02.03.01,
02.03.22
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
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doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(111) 302413
(220) 2017 02 10
(210) 467442
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP-ECONOMIC
ADVISORY PROF. DR HAB. CEZARY WÓJCIK, Warszawa, PL.
(540) Leadership Academy for Poland (LAP)
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, ekonomiczne prognozy, statystyczne
zestawienia, 41 doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie
czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie [edukacja].
(111) 302414
(220) 2017 02 10
(210) 467446
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP-ECONOMIC
ADVISORY PROF. DR HAB. CEZARY WÓJCIK, Warszawa, PL.
(540) international Polish Academic Network (iPAN)
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, ekonomiczne prognozy, statystyczne
zestawienia, 41 doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie
czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie [edukacja].
(111) 302415
(151) 2017 09 01

(220) 2017 02 10
(441) 2017 04 24

(210) 467447
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(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) NewEX H2020 -MSCA-RISE-2017
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, pokazy-kształcenie praktyczne, 42 badania naukowe,
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, pomiary-kalibrowanie,
kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, prace
badawczo -rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich.
(111) 302416
(220) 2017 02 13
(210) 467487
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) BULANDA KAROL, Słopnice, PL. ;
(540) SPIKNIK
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programami
wymiany kulturalnej i edukacyjnej, agencje pośrednictwa pracy, agencja public relations, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy w zakresie marketingu, badania rynkowe, badania rynku do celów reklamowych, dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, gromadzenie danych,
gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie
informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, gromadzenie i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, kampanie marketingowe, kompilacja katalogów
biznesowych do publikacji w Internecie, kompilacja list potencjalnych
klientów, kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe przetwarzanie danych,
komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe zarządzanie
plikami, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, marketing afiliacyjny, marketing dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń,
marketing internetowy, ocena skutków wywieranych przez działania
reklamowe na odbiorców, ocena statystyczna danych marketingowych,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych,
organizowanie zakupów zbiorowych, planowanie spotkań biznesowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pośrednictwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i systematyzacja
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danych związanych z działalnością gospodarczą, prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, produkcja materiałów reklamowych,
produkcja reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, publikacja treści
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, redagowanie tekstów reklamowych, reklama i marketing, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamy online, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie
reklam poprzez Internet, skomputeryzowane przetwarzanie danych,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości
biznesowych, statystyczne badania rynkowe, statystyczne zestawienia, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, świadczenie
usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie komputerowych
baz danych, tworzenie list potencjalnych klientów, tworzenie tekstów
reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi agencji reklamowych,
usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi przetwarzania danych online, usługi przetwarzania danych,
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie informacji handlowej,
usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie
publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania bazami danych, usługi zarządzania społecznością online, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zestawianie katalogów biznesowych online, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, 45 agencje pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, internetowe usługi zapoznawania osób, internetowe usługi w zakresie kojarzenia par, komputerowe usługi randkowe, serwis randkowy za pośrednictwem wideo, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi randkowe przez Internet, usługi
serwisów społecznościowych online, usługi tworzenia sieci kontaktów
społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi
w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem komputera.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 302417
(220) 2017 02 13
(210) 467519
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) GALDA-BORECKA SABINA BEAUTY SYSTEMS, Bieńkowice, PL.
(540) plasma Queen
(540)

Kolor znaku: szary, złoty
(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.09, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, handel i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz przez Internet urządzeń medycznych,
kosmetycznych, laserowych oraz materiałów sanitarnych i kosmetyków,

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie szkoleń,
kongresów, warsztatów, zjazdów, sympozjów i seminariów, poradnictwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia, 44 usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i dla zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, sauny, manicure, masaż, usługi klinik medycznych, opieka zdrowotna, pielęgniarska
i medyczna, salony piękności, salony fryzjerskie, solaria, tatuowanie,
usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, urządzeń
sanitarnych, laserowych i kosmetycznych.

(111) 302418
(220) 2017 02 13
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) LEACH THOMAS POLO GROUP, Kraków, PL.
(540) Leach&Lang Property Consultants
(540)

(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zakwaterowania tymczasowego.

(111) 302420
(220) 2017 02 13
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) WAWSZCZYK JANUSZ WAXA, Łódź, PL.
(540) S SLLOW
(540)

(210) 467571

(210) 467564

Kolor znaku: szary, niebieski, biały
(531) 24.17.25, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy kosztów, analiz rynkowych,
badań marketingowych, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowania maszyn i urządzeń dla biur, usługi
porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, fakturowania, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe wyceny, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej
(przemysłowej lub handlowej), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, statystyczne zestawienia, 36 usługi w zakresie:
administrowania nieruchomościami, agencji mieszkaniowych, agencji
nieruchomości, agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
ściągania czynszów, doradztwa w sprawach finansowych, doradztwa
w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawy majątku nieruchomego,
dzierżawy nieruchomości, wyceny finansowej nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, oszacowania i wyceny
majątku nieruchomego, zarządzania majątkiem nieruchomym, wynajmowania mieszkań i pomieszczeń biurowych oraz użytkowych, administrowania nieruchomości, pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wyceny nieruchomości, ekspertyz dla celów fiskalnych, informacji
o ubezpieczeniach, informacji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 37 usługi w zakresie: budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, instalowanie drzwi i okien, informacja budowlana, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, izolowanie budynków, malowanie, montaż rusztowań,
murowanie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków przed wilgocią w trakcie budowy.
(111) 302419
(220) 2017 02 13
(210) 467565
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) PLESZEWSKA ELWIRA BILLY’S AMERICAN RESTAURANTS
FIRMA HANDLOWA, Gdańsk, PL.
(540) Billy’s AMERICAN RESTAURANTS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
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Kolor znaku: czarny, biały, szary, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi rezerwacji w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hoteli,
moteli, barów, kawiarni, restauracji, catering, usługi zaopatrywania
w żywność.
(111) 302421
(220) 2013 03 01
(151) 2016 09 05
(441) 2013 06 10
(732) ORAMUS ANNA NATURAIJA, Kraków, PL.
(540) NATURAiJA
(540)

(210) 411210

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary, czarny
(531) 03.13.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, zioła lecznicze, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
sklepach hurtowniach i oraz za pomocą Internetu, środków farmaceutycznych, suplementów diety, ziół, kosmetyków, żywności ekologicznej, 41 usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i urody, medycyny
i kosmetologii.
(111) 302422
(220) 2013 12 18
(210) 422982
(151) 2017 08 30
(441) 2014 03 31
(732) ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów, PL.
(540) ADAR przyjemność pakowania prezentów
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 artykuły szkolne, przybory szkolne, temperówki
do ołówków, zeszyty, bibuły, bloki rysunkowe, bloki, kalka techniczna, tablice arytmetyczne, podkładki używane podczas pisania, nalepki, kalkomania, przybory kreślarskie do wykonywania rysunków,
ekierki, linijki, piórniki, atrament, tusz, wkłady atramentowe do piór,
kreda do pisania, krzywiki, rysiki, grafity do ołówków, kredki pastelowe, akwarele, tablice z papieru lub kartonu, tablice szkolne, torby
tekturowe, pędzle do malowania, pinezki kreślarskie, pióra do rysowania, pióra wieczne, stalówki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki
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węglikowe, gumki do ścierania, przyborniki do pisania, przykładnice
rysunkowe, rysunkowe zestawy w opakowaniach z przegródkami,
artykuły biurowe, materiały piśmienne, okładki na dokumenty, druki
î druki jako przesyłka pocztowa, gilolynki do papieru, kalka maszynowa, kalka, spinacze biurowe, dziurkacze, zszywacze, dozowniki
taśmy przylepnej, korektory, naklejki adresowe, notesy, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
zaczepy do kartek, kartki kartotekowe, karty-zawiadomienia, koperty, nawilżacze biurowe, numeratory, poduszki nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, rolki
do taśmy nasączone tuszem, tośmy nasączone tuszem, obwoluty,
obwoluty na luźne kartki, papier do maszyn rejestrujących, poduszki
do pieczątek, pudełka na pieczęcie, uchwyty do pieczęci, taśmy papierowe, podstawki do długopisów i ołówków, przegródki, przybory
do pisania, przylepne materiały do celów papierniczych lub użytku
domowego, przylepne taśmy do materiałów papierniczych lub użytku domowego, przylepne taśmy do materiałów piśmiennych lub
do użytku domowego, rozdrabniacze papieru, segregatory na dokumenty, skorowidze, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, kleje
do papieru lub użytku domowego, kleje do materiałów piśmiennych
lub użytku domowego, papier do pakowania, torby do pakowania,
papier srebrny, papier świecący, papier toaletowy, pędzle, pędzle
dla malarzy, pióra, palety dla malarzy, palety do akwareli, przyrządy
rysujące pantografy, papier do kopiowania, torebki do pakowania,
albumy, bielizna stołowa papierowa, obrusy papierowe, papierowe
chusteczki do nosa, serwetki papierowe, serwety na stół papierowe, karty pocztowe, pudełka kartonowe, ręczniki papierowe, rolety
papierowe, rolki do taśm barwiących, Różki papierowe w kształcie
stożka, sznurki introligatorskie, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, wyroby z kartonu, karty do gry, kasetki na papeterię, kasetki
na znaczki, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza
do ochrony transportu, kalendarze, torby na śmieci z papieru lub
tworzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży artykułów biurowych,
usługi sprzedaży artykułów z zakresu kultury, sztuki, rozrywki, nauki,
zabawy, rekreacji.

(111) 302423
(220) 2014 11 07
(210) 435469
(151) 2016 10 26
(441) 2015 02 16
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) Enocider
(510), (511) 1 mikroorganizmy (kultury) inne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, 30 drożdże.
(111) 302424
(220) 2014 12 22
(151) 2016 10 26
(441) 2015 04 13
(732) CHRANIUK ROMAN, Poznań, PL.
(540) UDH
(540)

(210) 437128

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 sprzedaż piwa i napojów bezalkoholowych.
(111) 302425
(220) 2015 03 31
(151) 2016 01 13
(441) 2015 07 20
(732) JURAJSKA LIMITED, Mriehel, MT.
(540) Twoja równowaga.pl
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały

(210) 440879
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(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy.
(111) 302426
(220) 2015 05 11
(210) 442307
(151) 2016 06 14
(441) 2015 08 31
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski, PL.
(540) KLEIB
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane w przemyśle, żywice akrylowe, spoiwa do betonu, preparaty do konserwacji ceramiki budowlanej, cement (spoiwa), preparaty do konserwacji cementu, kleje do celów przemysłowych, kleje do glazury,
kleje do płytek ściennych, kleje budowlane, preparaty do klejenia,
preparaty do gruntowania, rozpuszczalniki, preparaty uszczelniające, preparaty do odklejania, silikony, 2 barwniki i farby bielące, preparaty do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, emalie,
farby do celów przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyjne i konserwujące, rozcieńczalniki do farb i lakierów, szpachlówki,
farby do gruntowania, powłoki gruntowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips,
gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki niemetalowe, glazura,
terakota, szkło budowlane, zaprawy murarskie, izolacje budowlane,
tynki, tynki mineralne i akrylowe, posadzki samopoziomujące, grunty budowlane, zaprawy cementowe.
(111) 302427
(220) 2015 05 11
(210) 442311
(151) 2016 06 14
(441) 2015 08 31
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski, PL.
(540) KLEIB PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane w przemyśle, żywice akrylowe, spoiwa do betonu, preparaty do konserwacji ceramiki budowlanej, cement (spoiwa), preparaty do konserwacji cementu, kleje do celów przemysłowych, kleje do glazury,
kleje do płytek ściennych, kleje budowlane, preparaty do klejenia,
preparaty do gruntowania, rozpuszczalniki, preparaty uszczelniające, preparaty do odklejania, silikony, 2 barwniki i farby bielące, preparaty do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, emalie,
farby do celów przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyjne i konserwujące, rozcieńczalniki do farb i lakierów, szpachlówki,
farby do gruntowania, powłoki gruntowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips,
gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki niemetalowe, glazura,
terakota, szkło budowlane, zaprawy murarskie, izolacje budowlane,
tynki, tynki mineralne i akrylowe, posadzki samopoziomujące, grunty budowlane, zaprawy cementowe.
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(111) 302428
(220) 2016 01 13
(151) 2016 12 13
(441) 2016 04 25
(732) GMINA MIASTO ŚWIDNICA, Świdnica, PL.
(540) KONGRES TURYSTYKI POLSKIEJ
(540)

(210) 451251

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) BRAFUBEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, suplemrnty diety do celów leczniczych.
(111) 302432
(220) 2016 06 23
(210) 458246
(151) 2017 03 14
(441) 2016 08 16
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE.
(540) IZATEXI
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, produkty przeciwalergiczne.
(111) 302433
(220) 2017 01 09
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) SAWICKI LESZEK, Kępno, PL.
(540) HALE NA BALE
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czarny
(531) 26.04.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa kongresów.
(111) 302429
(220) 2016 04 01
(151) 2016 11 29
(441) 2016 07 04
(732) LEMON PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Lemon Pro
(540)

(111) 302430
(220) 2016 06 20
(210) 458045
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) WATERSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zakręt, PL.
(540) Systemy uzdatniania wody, baseny, fontanny watersystem
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 26.01.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe przeznaczone dla rolnictwa i przemysłu, hale magazynowe o konstrukcji metalowej, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, magazyny metalowe, hale i namioty
o konstrukcjach metalowych do różnych zastosowań w różnych
dziedzinach gospodarki, 22 plandeki i brezenty na hale magazynowe, dachy płócienne, pokrycia wodoodporne, konstrukcje wykonane
z tkanin .
(111) 302434
(220) 2017 01 31
(210) 466927
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HEPATIL SLIM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w celu utrzymania stanu
fizjologicznego i poprawy ogólnego stanu zdrowia zawarte w klasie
5, preparaty działające ochronnie na wątrobę.
(111) 302435
(220) 2017 03 20
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) Chrup
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki: urządzenia do czyszczenia pod
wysokim ciśnieniem, filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, instalacje
do mycia pojazdów, maszyny do produkcji wody mineralnej, urządzenia do mycia, membrany do pompy, urządzenia do napowietrzania wody, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych:
mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, 9 urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne: instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń
do nawadniania, mycie pojazdów, mycie samochodów, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów.
(220) 2016 06 23
(441) 2016 08 16

(210) 466033

(210) 454389

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 05.07.12, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 instalacja oprogramowania komputerowego, analiza
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego.

(111) 302431
(151) 2017 03 14
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(210) 458243

(210) 467578

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 01.15.11, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, orzechy aromatyzowane, orzechy
kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, przekąski na bazie owoców,
rodzynki, skórki owocowe, wiórki kokosowe, 30 batony zbożowe,
bułeczki słodkie, bułki, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb
bezdrożdżowy, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, cukierki miętowe, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, herbatniki petit-beurre, krakersy, makaroniki
jako wyroby cukiernicze, muesli, orzechy w czekoladzie, pastylki jako
wyroby cukiernicze, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako
cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki
jako ciasteczka, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
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arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(111) 302436
(220) 2017 02 14
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 08
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

(210) 467594

Kolor znaku: bordowy, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 02.01.23, 01.01.01, 01.01.02, 13.01.17
(510), (511) 35 usługi polegające na organizowaniu konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów o charakterze marketingowym i konkursy promocyjne, 41 usługi polegające na organizowaniu
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie
imprez i konkursów sportowych, organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywki, prowadzenie konkursów w Internecie.
(111) 302437
(220) 2017 02 15
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 08
(732) MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) m morizon.pl
(540)

(210) 467600

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 07.03.11, 07.03.12
(510), (511) 35 reklama, ogłoszenia reklamowe, ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, agencje reklamowe, promocje sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo
w zakresie reklamy, 36 kredyty hipoteczne i usługi finansowania,
wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, bankowość hipoteczne i pośrednictwo hipoteczne, 38 telekomunikacja, 41 usługi w zakresie
publikacji pism, książek, informacji elektronicznej-ogłoszeń on-line,
szkolenia biznesowe, 42 usługi w zakresie tworzenia stron on-line,
administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych.
(111) 302438
(220) 2017 03 21
(210) 467604
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) SEMRAU WOJCIECH ACTUS PHARMA,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) ACTUS PHARMA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie
usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło-
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szeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna suplementów diety, zestawów witaminowo-mineralnych, reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, odżywek dla sportowców, produktów farmaceutycznych, środków
sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, środków odkażających, kosmetyków, wyrobów
perfumeryjnych, olejków eterycznych, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu suplementów diety, zestawów witaminowo -mineralnych,
reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, odżywek dla sportowców, produktów farmaceutycznych, środków sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych,
środków odkażających, kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych,
olejków eterycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne
(organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama
telewizyjna, kreowanie wizerunku, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

(111) 302439
(220) 2017 03 21
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) SEMRAU WOJCIECH ACTUS PHARMA,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) ACTUS Pharma
(540)

(210) 467605

Kolor znaku: niebieski, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.06
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych), wyroby medyczne do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne, żywność
dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu
leczniczym, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna suplementów
diety, zestawów witaminowo -mineralnych, reduktorów tłuszczu,
produktów dietetycznych, odżywek dla sportowców, produktów
farmaceutycznych, środków sanitarnych do celów medycznych,
substancji dietetycznych do celów leczniczych, środków odkażających, kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu suplementów diety,
zestawów witaminowo -mineralnych, reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, odżywek dla sportowców, produktów farmaceutycznych, środków sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, środków odkażających,
kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych,
sortowanie danych w bazach danych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie
sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama telewizyjna, kreowanie wizerunku, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 302440
(220) 2017 02 15
(210) 467649
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) Johnson & Johnson, NEW BRUNSWICK, US.
(540) CITY SHIELD
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji twarzy, produkty do oczyszczania twarzy i produkty do pielęgnacji ciała (preparaty nawilżające,
oczyszczające, kremy pod oczy, maseczki, sera, preparaty do ciała
w sprayu, produkty pielęgnacyjne i ochronne przed słońcem, preparaty nawilżające do ciała).
(111) 302441
(220) 2012 09 13
(210) 404765
(151) 2017 09 04
(441) 2012 12 17
(732) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL.
(540) Air Max
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, złoty
(531) 01.15.11, 09.01.17, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 podpaski higieniczne i menstruacyjne, higieniczne
opaski, kompresy, higieniczne wkładki ochronne, majtki menstruacyjne, tampony higieniczne i menstruacyjne, środki odkażające,
higieniczne, materiały opatrunkowe, chusteczki nasączone płynami
dezynfekującymi, ręczniki impregnowane lotonami medycznymi lub
odkażającymi, pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, 16 pieluchy i pielucho -majtki z celulozy, wyroby z papieru
do użytku domowego, ręczniki papierowe, serwetki papierowe stołowe i do demakijażu, chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy,
papier toaletowy, śliniaki papierowe, jednorazowe maty, podkłady
absorbujące z papieru lub z celulozy, 24 chusteczki z materiału tekstylnego, kocyki, pledy i kołderki dziecięce, bielizna kąpielowa, pościel dziecięca, ręczniki dla dzieci, obrusy i serwetki z ceraty.
(111) 302442
(220) 2015 06 18
(151) 2016 02 24
(441) 2015 09 28
(732) MONCK CUSTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) C MONCK CUSTOM
(540)

(210) 443787

(111) 302444
(220) 2017 05 12
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) AQUATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) A AQUATOR
(540)
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(210) 471571

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 02.01.08, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 32 naturalna woda źródlana gazowana i niegazowana.
(111) 302445
(220) 2017 05 16
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) EVENTS INTERNATIONAL LTD, Batumi, GE.
(540) VAPE EXPO POLAND
(540)

(210) 471717

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, 35 promocja sprzedaży osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, wystawy w celach handlowych.
(111) 302446
(220) 2017 05 17
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) AQUATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) AQUATOR
(540)

(210) 471764

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 19.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 naturalna woda źródlana.
(531) 27.05.01
(510), (511) 9 gogle do uprawiania sportu, kaski ochronne dla uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, 18 kijki do trekkingu,
25 buty narciarskie, koszule, nakrycia głowy, odzież wodoodporna,
podkoszulki, rękawice narciarskie, T-shirty, 28 narty, torby na narty
i deski surfingowe, deski snowboardowe.
(111) 302443
(220) 2017 04 28
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) ROGOWSKI KAMIL, Ciechanów, PL.
(540) KAMTRANS
(540)

(111) 302447
(220) 2015 06 24
(210) 444021
(151) 2017 09 14
(441) 2015 10 12
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) m Paczka MINI
(540)

(210) 471099

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, usługi transportu ładunków, transport ładunków drogą lądową.

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, uzyskiwania i systematyzowania
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji
dla osób trzecich, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów,
zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi administrowania call center
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na rzecz osób trzecich, 39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania
i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, frankowania
przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu, informacja
o transporcie, usługi call center w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przechowywania .

(111) 302448
(220) 2014 02 13
(210) 424888
(151) 2017 04 28
(441) 2014 05 26
(732) PAPP ARTUR 4ACTIVE, Kraków, PL.
(540) 4Active
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, dietetyczna żywność i substancje do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywaniastosowane w chirurgii, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 302449
(220) 2015 07 02
(210) 444335
(151) 2017 09 15
(441) 2015 10 12
(732) STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNO-SPORTOWE SOLVITUR AMBULANDO, Warszawa, PL.
(540) solvitur ambulando
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, organizacja wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
36 usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, 41 usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu, kultury,
rekreacji, oświaty i wychowania, usługi w zakresie popularyzacji,
wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, usługi doradcze, edukacyjne, szkoleniowe i nauczania-kultura fizyczna
i sport, usługi organizowania i prowadzenia kursów, treningów, zawodów, obozów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi turystyczne, współpraca
z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie rozwoju
kultury fizycznej i sportu, współpraca z organizacjami krajowymi
i zagranicznymi w zakresie rozwoju kultury fizyczne] i sportu, organizacja wystaw i targów związanych z kulturą fizyczną i sportem,
publikowanie książek i tekstów, usługi podnoszenia poziomu i świadomości zdrowotnej społeczeństwa.
(111) 302450
(220) 2014 11 28
(210) 436206
(151) 2017 09 09
(441) 2015 03 16
(732) PRZYCHODNIA PRIMADENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września, PL.
(540) PRIMADENT
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi prowadzenia gabinetów lekarskich i stomatologicznych, usługi rentgenologiczne, optyczne, terapeutyczne, analizy medyczne, badania bakteriologiczne.
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(111) 302451
(220) 2015 07 13
(210) 444661
(151) 2017 08 22
(441) 2015 10 26
(732) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Hanka z Siemianowic michałek TRADYCYJNY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji towarów, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych.
(111) 302452
(220) 2015 07 13
(210) 444662
(151) 2017 08 22
(441) 2015 10 26
(732) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Hanka z SIEMIANOWIC michałek premium
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji towarów, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych.
(111) 302453
(220) 2017 01 03
(210) 465884
(151) 2017 09 19
(441) 2017 05 29
(732) WARSZAWSKA FUNDACJA FILMOWA, Warszawa, PL.
(540) WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY
(510), (511) 41 organizowanie, zarządzanie i prowadzenie cyklicznych festiwali filmowych, usługi produkcji filmowej, dostarczanie
informacji on-line w zakresie filmów i imprez filmowych, organizowanie i prowadzenie konkursów związanych z przemysłem filmowym, planowanie i prowadzenie pokazów filmowych, planowanie
i prowadzenie imprez kulturalnych, wystaw, konferencji i dyskusji
panelowych w dziedzinach sztuki, literatury, muzyki i kina, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wykładów dotyczących filmów, produkcja i dystrybucja filmów i programów telewizyjnych, usługi programów telewizyjnych w związku z pokazami
filmowymi, produkcja programów telewizyjnych prezentujących
filmy niezależnych twórców, dostarczanie filmów i programów
telewizyjnych za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi
związane z produkcją i dystrybucją filmów, organizowanie i prowadzenie imprez filmowych, usługi edukacyjne związane z filmem,
usługi biblioteczne i archiwalne dotyczące filmów, dostarczanie
informacji dotyczących filmów i rozrywki, prowadzenie i organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, publikacja
książek i/lub czasopism.
(111) 302454
(151) 2017 08 22

(220) 2015 08 12
(441) 2015 11 23

(210) 445847
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(732) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
Śnieżka
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji towarów, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych.
(111) 302455
(220) 2016 12 19
(210) 465347
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) regevagia
(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) 302456
(220) 2016 03 31
(151) 2017 09 06
(441) 2016 07 04
(732) KOWALCZYK ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) Nature from Poland
(540)

(210) 454346
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nych jak kliniki, szpitale, gabinety stomatologiczne, rehabilitacyjne,
usługi pielęgniarskie, położnicze, pogotowia ratunkowego, poradnie
psychologiczno -pedagogiczne, paramedyczne obejmujące działalności fizykoterapeutów oraz działalność w takich dziedzinach jak:
optometria, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, terapia
logopedyczna, homeopatia, akupunktura, usługi związane z odnową biologiczną, prowadzenie gabinetów Spa, salonów piękności,
kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej, projektowanie
terenów’ zielonych.

(111) 302457
(220) 2016 06 16
(210) 457941
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) OBERKIEWICZ PIOTR, POBŁOCKI MICHAŁ LAJT SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) HUSAR
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory do pojazdów, a zwłaszcza:
instalacje oświetleniowe, aparatura oświetleniowa, lampy, światła, żarówki, żarniki, 12 części i akcesoria do pojazdów, a zwłaszcza:
wycieraczki do szyb, wycieraczki do świateł, opony, części karoserii,
zderzaki, kierunkowskazy, elementy układów zawieszenia, siłowniki,
amortyzatory, elementy układów hamulcowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży za pomocą punktów stacjonarnych oraz z wykorzystaniem Internetu części i akcesoriów do pojazdów oraz oświetlenia
i reflektorów do pojazdów.
(111) 302458
(220) 2016 08 09
(210) 459897
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 08
(732) MLECZKO WOJCIECH STANISŁAW, Chrzanów, PL.
(540) KRP KRAJOWY REJESTR PEŁNOMOCNICTW
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, czerwony
(531) 01.05.23, 01.17.03, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, 38 przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
Kolor znaku: brązowy, zielony, biały
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 miód, propolis, kit pszczeli, lody spożywcze, sorbety,
żywność na bazie mąki, ryżu, owsa, jęczmienia, kukurydzy, przekąski zbożowe, ryżowe, kukurydziane, owsiane, jęczmienne, zioła,
przyprawy, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, słodycze,
sól, sałatki, sosy, keczup, płatki owsiane, kukurydziane, jęczmienne,
pizze, placki, galaretki owocowe, kawa, herbata, czekolada, kakao,
napoje na bazie: kawy, herbaty, czekolady, kakao, aromaty, kanapki, 35 sprzedaż miodu i jego przetworów, artykułów spożywczych,
alkoholowych, kosmetycznych, ubrań, obuwia, mebli, artykułów
wyposażenia i dekoracji wnętrz, materiałów tekstylnych, artykułów
budowlanych i instalacyjnych, Icków, artykułów farmaceutycznych,
ortopedycznych, urządzeń służących do pielęgnacji i higieny ciała
oraz poprawy kondycji fizycznej i rekreacji, suplementów diety, paraleków, produktów do pielęgnacji zębów, produktów zielarskich
,doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizowanie sieci handlowych, wydawanie materiałów’ reklamowych,
periodyków i książek, usługi związane z przedstawicielstwem firm
zajmujących się analizą kliniczną farmaceutyków oraz oceną technologii wytwarzania żywności, ubrań i artykułów przemysłowych,
akcje promowania zdrowia i działań prozdrowotnych, usługi agencji importowo -eksportowych, organizowanie wystaw i targów w’
celach handlowych i reklamowych, 44 opracowywanie raportów
dotyczących: technologii produkcji żywności i artykułów przemysłowych, ochrony zdrowia, farmacji, testowania leków, usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego, diagnostyką medyczną, usługi
wynikające z praktyki lekarskiej, prowadzenie jednostek medycz-

(111) 302459
(220) 2016 09 02
(210) 461073
(151) 2017 05 09
(441) 2016 12 05
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ING Pakiet Ostrożny
(510), (511) 35 obsługiwanie baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,sortowanie
danych w bazach komputerowych,, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart
kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.
(111) 302460
(220) 2016 09 08
(210) 461230
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 08
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) ELASTYK
(510), (511) 1 preparaty 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,
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preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne modyfikujące właściwości
cementu-szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki
modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów ściernych, żywice akrylowe, 2 farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie
preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych,
17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały izolacyjne z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włokien
chemicznych poliuretanowych, masy uszczelniające termoizolujące
i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku
do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok
uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, izolacje budowlane z tworzyw sztucznych z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włokien chemicznych poliuretanowych, płyty i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, masy uszczelniające,
produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, 19 materiały budowlane niemetalowe z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włokien chemicznych poliuretanowych, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, żwir, piasek z wyjątkiem formierskiego
ujęty w tej klasie, glina w tym glina ogniotrwała, szkło budowlane,
w tym szkło izolacyjne, zaprawy budowlane, elementy budowlane
i półfabrykaty zawierające gips z wyłączeniem dzianin lub tkanin
z włokien chemicznych poliuretanowych, gips, zaprawy gipsowe,
zaprawy cementowe i zawierające cement, prefabrykowane elementy budowlane zawierające cement i wapno z wyłączeniem dzianin
lub tkanin z włokien chemicznych poliuretanowych, niemetalowe
materiały budowlane do systemów dociepleń z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włokien chemicznych poliuretanowych, wapno, artykuły ceramiczne, mianowicie dachówki ceramiczne, kształtowniki
budowlane ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian
i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tynki
gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego i mechanicznego
wykonywania gładzi gipsowych., masy bitumiczne uszczelniające
i hydroizolujące, płyty do suchej zabudowy jak płyty kartonowo-gipsowe, zaprawy gipsowe, niemetalowe materiały budowlane
do systemów dociepleń z wyłączeniem dzianin lub tkanin z włokien
chemicznych poliuretanowych, siatki wzmacniaj ące z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki
i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły i dachówki ceramiczne, zaprawy klejowe, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubytków w wyrobach z kamienia sztucznego i naturalnego..

(111) 302461
(220) 2017 02 06
(210) 467190
(151) 2017 09 12
(441) 2017 03 27
(732) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CERAQION
(510), (511) 1 grunty reaktywne, grunt do ścian, kleje do wykańczania i gruntowania, folie elektrostatyczne, kleje, kleje kontaktowe,
kleje poliuretanowe, kleje przemysłowe, kleje topliwe, środki klejące, kleje do płytek, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do powłok sufitowych,
kleje do zabezpieczania tynku, kleje do pokryć podłogowych, kleje
do użytku przemysłowego, kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego, membrany do impregnacji wodoodpornej w postaci
płynów chemicznych do użytku w budownictwie, substancje klejące dla przemysłu, a w szczególności dla przemysłu budowlanego,
2 mieszanki farb, farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, farby dekoracyjne, farby gruntowe, farby i farby mocno rozcieńczone, preparaty podkładowe, farby do domu, powłoki w postaci farb, powłoki
chroniące powierzchnie, powłoki ochronne w postaci farb, środki
do gruntowania betonu, powłoki gruntowe, mieszanki gruntujące, uszczelniające podkłady gruntowe, środki gruntujące w postaci
farb, 9 ubrania zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież robocza, odzież chroniąca przed
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wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 10 materace do celów
medycznych, 16 taśma klejąca, 17 farby izolacyjne, farby izolacyjne do ścian, folie izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych do izolacji
elektrycznej, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, folia
poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, kleje izolacyjne,
materiały izolacyjne do celów elektrycznych, taśmy do izolacji elektrycznej, farby do izolacji elektrycznej, artykuły i materiały elektroizolacyjne, 19 grunt tynkowy (obrzutka), folie z tworzyw sztucznych
do użytku w budownictwie, masy szpachlowe, bitumowe membrany uszczelniające, membrany dachowe z PCV, membrany do pokryć
dachowych, wodoodporne membrany bitumiczne wzmacniane
włóknem szklanym, bitumiczne produkty w postaci membran do zabezpieczania przed wodą, produkty bitumiczne w postaci membran
do zabezpieczania przed wilgocią, odporne na wilgoć membrany
z materiałów z tworzyw sztucznych, 20 materace, nakładki na materace, nakładki wierzchnie na materace, 24 folie z tworzyw sztucznych do produkcji ubrań jednorazowych, folie z tworzyw sztucznych do produkcji peleryn jednorazowych, pokrycie na materace,
materiały włókiennicze, materiały tekstylne tkane o właściwościach
chroniących przed promieniami elektromagnetycznymi, 25 fartuchy,
fartuszki, fartuchy medyczne, fartuchy z tworzyw sztucznych, ubrania codzienne, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież, odzież
ciążowa.

(111) 302462
(220) 2017 02 09
(210) 467367
(151) 2017 09 12
(441) 2017 04 03
(732) PRASOŁ GABRIEL FERMY PRASOŁ, Wierzbna, PL.
(540) jajomat FARMA NATURA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 jaja, jaja ptasie, jaja kurze, jaja kacze, jaja przepiórcze,
35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: jaja, jaja ptasie, jaja
kurze, jaja kacze, jaja przepiórcze, prowadzenie punktu sprzedaży jaj.
(111) 302463
(220) 2017 02 15
(210) 467638
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PAKIET RATUNKOWY
(510), (511) 9 zasilenie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej
usłudze przedpłaconej, przedpłacone karty telefoniczne, kodowane
przedpłacone karty kredytowe, karty (karty zdrapki) zasilające konto
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer
(P2P), aplikacje mobilne umożliwiające realizację internetowych przekazów pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty
bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty
identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji
poufnych informacji, aplikacje komputerowe do pobrania, aparaty
telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i od-
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bioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne,
audiobooki, ebooki, nagrane programy telewizyjne, filmy, nagrane
audycje radiowe, nagrania dźwiękowe, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania,
przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki
telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video
Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia
telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, oprogramowania dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci
komunikacyjnych, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów,
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych
informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie
reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży
aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania,
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przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania,
wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty
rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory,
zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci
komunikacyjnych, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści
multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt
do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja
mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 pośrednictwo przy
zasilaniu konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu
i za pomocą telefonu, usługi kredytowe wykorzystywane do zakupu
usług telekomunikacyjnych, usługi finansowe związane z przedpłaconymi kartami telefonicznymi, usługi zasilania konta telefonicznego
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, transakcje finansowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, usługi finansowe
świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem
bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, transfer
elektroniczny kapitału w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej,
autoryzacja i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji
mobilnych, usługi z zakresu przekazywania dyspozycji płatniczych
oraz udzielania informacji bankowych oraz finansowych o rachunkach za pośrednictwem serwisów telekomunikacyjnych, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
analizy finansowe, administrowanie finansami, bankowość online,
przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, doradztwo
w sprawach finansowych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych
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za pomocą kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych
tzw. peer-to-peer (P2P), usługi realizacji internetowych przekazów
pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych, usługi realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi zarządzania finansami, telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi bankowości internetowej, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, usługi płatności między użytkownikami telefonów, 38 usługi zasilania konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe,
usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu
Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii
analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają
być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie
dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla
każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach,
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej
sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless
broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone on-line z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji
mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego,
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych,
obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
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średnictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, transmisja strumieniowa.

(111) 302464
(220) 2017 02 15
(210) 467639
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KOŁO RATUNKOWE
(510), (511) 9 zasilenie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej
usłudze przedpłaconej, przedpłacone karty telefoniczne, kodowane
przedpłacone karty kredytowe, karty (karty zdrapki) zasilające konto
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację przekazów pieniężnych tzw. peer-to -peer
(P2P), aplikacje mobilne umożliwiające realizację internetowych
przekazów pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację
płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty
bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty
identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym
współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych
informacji, aplikacje komputerowe do pobrania, aparaty telefoniczne
systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie
do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio
i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki,
ebooki, nagrane programy telewizyjne, filmy, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwiękowe, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania,
wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty
rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia telefoniczne,
urządzenia telewizyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
oprogramowania dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunika-
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cyjnych, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów,
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line
w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla
sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków
i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym,
w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia
służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania
sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów
telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry
do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów,
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oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania
treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym
telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 pośrednictwo przy zasilaniu konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu
i za pomocą telefonu, usługi kredytowe wykorzystywane do zakupu
usług telekomunikacyjnych, usługi finansowe związane z przedpłaconymi kartami telefonicznymi, usługi zasilania konta telefonicznego
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, transakcje finansowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, usługi finansowe
świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem
bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, transfer
elektroniczny kapitału w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej,
autoryzacja i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji mobilnych, usługi z zakresu przekazywania dyspozycji płatniczych
oraz udzielania informacji bankowych oraz finansowych o rachunkach za pośrednictwem serwisów telekomunikacyjnych, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
analizy finansowe, administrowanie finansami, bankowość online,
przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, doradztwo
w sprawach finansowych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych tzw. peer-to -peer (P2P), usługi realizacji internetowych przekazów pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych, usługi realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi zarządzania finansami, telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie
ubezpieczeń, usługi bankowości internetowej, informacja o ww.
usługach, w tym prezentowana w Internecie, usługi płatności między
użytkownikami telefonów, 38 usługi zasilania konta telefonicznego
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi
dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych,
usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej
bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi:
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwia-
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niem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone o-line
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie
za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego., nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji
i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, transmisja strumieniowa.

(111) 302465
(220) 2017 02 16
(210) 467655
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 18
(732) MATUSZEWSKI ALEKSANDER VOLIN, Bielawy, PL.
(540) VOLIN
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, ubiory plażowe, nakrycia głowy, 40 usługi krawieckie, usługi w zakresie szycia
wyrobów.
(111) 302466
(220) 2017 02 16
(210) 467659
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 18
(732) BRANDS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LULU CRAFT BEER
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, napoje orzeźwiające, drinki
na bazie piwa, lemoniada, soki.
(111) 302467
(220) 2017 02 16
(210) 467660
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) SALINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piechcin, PL.
(540) SALINEX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej gazu płynnego, usługi
sprzedaży hurtowej gazu płynnego, pośrednictwo handlowe w zakresie obrotu gazem płynnym, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych i umów dla osób trzecich w zakresie dystrybucji i magazynowania gazu płynnego, 39 usługi dystrybucji gazu płynnego,
dostarczanie gazu płynnego [dystrybucja], magazynowanie gazu
płynnego, transport gazu płynnego.
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(111) 302468
(220) 2017 02 16
(210) 467683
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 18
(732) GRAMZA DARIUSZ LODY Z GOŚCIŃCA, Poznań, PL.
(540) lody z gościńca
(510), (511) 30 wytwarzanie lodów, 35 sprzedaż lodów.
(111) 302469
(220) 2017 02 16
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) KATRYŃSKA DANUTA DANLAB, Białystok, PL.
(540) DANLAB
(540)

(210) 467690

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 meble laboratoryjne, urządzenia i przyrządy: laboratoryjne, naukowe, geodezyjne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do gaszenia ognia,
11 urządzenia do gotowania, podgrzewania i chłodzenia, urządzenia
do obróbki żywności i napojów, urządzenia klimatyzacyjne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej wyposażenia laboratoriów oraz urządzeń gastronomicznych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych z wyposażeniem laboratoryjnym, urządzeniami i sprzętem medycznym, pomoc
w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub
systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak
również kompilacji danych matematycznych lub statystycznych, usługi agencji reklamowych, usługi dystrybucji prospektów, bezpośrednio
lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja próbek, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie wyposażenia
laboratoriów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń
w zakresie wyposażenia obiektów gastronomicznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych, 42 doradztwo w zakresie wyposażenia laboratoriów w sprzęt oraz meble laboratoryjne i medyczne, doradztwo
w zakresie wyposażenia i restauracji.
(111) 302470
(220) 2017 02 16
(151) 2017 09 08
(441) 2017 04 24
(732) BERNAT MARIUSZ, Elbląg, PL.
(540) eco&fit
(540)

(210) 467699

Kolor znaku: żółty, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, dodatki odżywcze, suplementy diety.
(111) 302471
(220) 2017 02 16
(210) 467713
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 02
(732) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) JMA Jean Marc Artisan hand made wooden floors
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.22
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, deski, deski parkietowe, deski podłogowe,
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deski podłogowe klejone i nieklejone, panele podłogowe, parkiety,
mozaiki, płytki podłogowe niemetalowe, płytki podłogowe parkietowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, drewno budowlane
i konstrukcyjne, złącza desek i paneli podłogowych, niemetalowe
elementy wykończeniowe do podłóg, listwy przypodłogowe, cokoły, tarcica podłogowa, deski tarasowe, drewniane elementy na tarasy i balkony, elementy konstrukcyjne tarasów i balkonów z drewna
oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych, altanki, systemy plastikowe
oraz z tworzyw sztucznych do montowania desek i elementów drewnianych, drewno: piłowane, heblowane, obrobione, fornirowane,
budowlane, konstrukcyjne, użytkowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, drewniane materiały wykładzinowe, niemetalowe: drzwi,
okna, bramy, osłony okienne, płoty, płyty stolarskie, stolarka budowlana, stolarka wykończeniowa, parapety niemetalowe, schody
niemetalowe, schody drewniane, tralki, balustrady, poręcze, forniry,
drewno na fornir, elewacje niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, płytki ścienne, boazeria drewniana, sklejka, klejonka
drewniana, niemetalowe elementy montażowe, elementy montażowe plastikowe lub z tworzyw sztucznych, niemetalowe: profile dla
budownictwa, rusztowania, zbrojenia, futryny, pochwyty, antaby,
sprężyny, gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi, ramy,
nadproża, gzymsy, ograniczniki, podpory, kątowniki, wkładki, samozamykacze, zasuwy, profile, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, szprosy, nawiewniki, okapniki, podkładki, zaślepki, złączki.

(111) 302472
(220) 2017 02 16
(210) 467717
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) WILSZ JAKUB, WILSZ KRYSTYNA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE NOREL DR WILSZ SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki, PL.
(540) NEODERM LABORATORY
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kremy, mleczka, balsamy do ciała, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne, 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, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, toniki,
żele, mydła, mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, kremy do pilingu, preparaty do makijażu,
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty
do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make -up, błyszczyki,
maskary, kremy do rąk. sztuczne paznokcie, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki
eteryczne, 5 kremy, mleczka, balsamy do ciała dla celów leczniczych,
sole do kąpieli dla celów leczniczych, preparaty lecznicze przeciw łupieżowi, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do płukania ust
do celów leczniczych, środki przeciw zrogowaceniu naskórka.
(111) 302473
(220) 2017 02 17
(210) 467776
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
(540) ichpw ROGA
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe.
(111) 302474
(220) 2017 02 17
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) FCA Group Marketing S.p.A., Turyn, IT.

(210) 467778
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(540) POLSKI FIAT
(510), (511) 16 pamiętniki, notatniki i zeszyty, pióra, pióra wieczne,
pióra kulkowe, ołówki, pisaki, długopisy, pokrowce na pióra nie z metali szlachetnych, etykiety samoprzylepne, naklejki i kalkomanie,
flagi wykonane z papieru, kalendarze, katalogi motocykli i akcesoriów motocyklowych, atlasy z papieru, broszury o podróżach, stylu
życia i rozrywce, broszurki o podróżach, stylu życia i rozrywce, teczki do kart i dokumentów, albumy na znaczki, naklejki, monety i fotografie, czasopisma o podróżach, stylu życia i rozrywce, litografie,
fotografie, gazety, periodyki drukowane o podróżach, stylu życia
i rozrywce, książki o podróżach, stylu życia i rozrywkowe, odbitki fotograficzne, plakaty, pocztówki, gumki do ścierania, kartony, agendy,
papier do korespondencji, foto albumy, kartki z życzeniami, bloczki notatnikowe, papierowe karty wstępu do różnego zastosowania,
koperty, wizytówki, 25 odzież, kurtki, opończe, płaszcze przeciwdeszczowe, sukienki, garnitury, spódnice, kurtki, spodnie, dżinsy,
kamizelki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, bluzy, swetry dzianinowe, swetry, blezery, kardigany, pończochy, skarpety, bielizna, nocne szlafroki, piżamy, szlafroki, kostiumy kąpielowe, kurtki sportowe,
kurtki odporne na wiatr, kurtki z kapturem, dresy, bluzy sportowe,
krawaty, apaszki, szale, chusty, fulary, szarfy do ubrania, rękawiczki,
paski, wodoodporna odzież, nieprzemakalne koszule, wodoodporne
spodnie, nieprzemakalne płaszcze, obuwie, obuwie dla motocyklistów, botki, buty, buty sportowe, nakrycia głowy, kapelusze, berety,
daszki, 28 gry i zabawki, mianowicie gry planszowe, gry towarzyskie,
zabawki do jeżdżenia, zestawy modelarskie do składania, modele
pojazdów w zmniejszonej skali, miniaturowe modele motocykli,
samochodów i innych pojazdów, klocki, zestawy zabawek budowlanych, lalki, ubrania dla lalek, akcesoria dla lalek, pluszowe zabawki,
pojazdy zabawkowe, zabawkowe repliki pełnej wielkości motocykli
i samochodów do celów dekoracyjnych, rozrywkowych i wystawowe, puzzle, ręczne urządzenia przeznaczone do grania w gry wideo
inne niż przystosowane do użytku z zewnętrznym wyświetlaczem
lub monitorem, przenośne gry z wyświetlaczami krystalicznymi,
automaty do gier wideo, zdalnie sterowane pojazdy zabawkowe, zabawki składające się z plastikowych torów.
(111) 302475
(220) 2017 02 17
(210) 467781
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) CONTESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CONTESTA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania
strategii działalności gospodarczej, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie
i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, rachunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych,
informacji o zatrudnieniu, marketing finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przygotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analizy i badania rynkowe,
analiza danych biznesowych, analizy w zakresie marketingu, analizy
kosztów, analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyjnych,
usługi konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe, usługi w zakresie
rachunkowości i księgowości, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych,
sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, pomoc i informacje
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami
danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputero-
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wych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji w komputerowych bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek i kredytów, usługi
w zakresie nabycia i przeniesienia roszczeń pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, administrowanie roszczeniami
ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie roszczeń ubezpieczeniowych,
usługi w zakresie wyceny, regulowania, rozliczania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem finansowym,
ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finansowymi, ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania strat, ocena strat ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż
na życie, planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur,
administrowanie i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi, fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytalnych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie funduszy
emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, administrowanie
funduszami inwestycyjnymi, wyceny i analizy finansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakresie finansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń i emerytur, usługi związane z podatkami (nie księgowość),
planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje podatkowe
(nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi w zakresie windykacji
należności i odzyskiwania długów, elektroniczne usługi windykacji
należności, faktoring, faktoring długów, reasekuracja, usługi agencji
windykacji należności, usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne
i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna, nauczanie prawa,
doradztwo w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów,
sympozjów, konferencji, kongresów i warsztatów z zakresu prawa,
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi
w zakresie publikowania i wydawania czasopism, magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu,
działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie, kompilacja
i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
prawne w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości,
podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie sporów
sądowych, usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(111) 302476
(220) 2017 02 17
(210) 467806
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica, PL.
(540) ProTaste
(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
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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
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) 302477
(220) 2017 02 17
(210) 467813
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica, PL.
(540) ProAqua
(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
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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, 5 suplementy diety do celów weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki
do paszy do celów medycznych, dodatki lecznicze do pożywienia
zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, mikroelementy dla zwierząt, suplementy do karm do celów weterynaryjnych,
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) 302478
(220) 2017 02 17
(210) 467816
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica, PL.
(540) MicroSafe
(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, 5 suplementy diety do celów weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki
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do paszy do celów medycznych, dodatki lecznicze do pożywienia
zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, mikroelementy dla zwierząt, suplementy do karm do celów weterynaryjnych,
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) 302479
(220) 2017 02 20
(210) 467829
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) GORGOL IRENEUSZ FIRMA GORGOL, Częstochowa, PL.
(540) BEARDYMAN
(540)

(531) 02.09.12, 27.05.01
(510), (511) 8 nożyczki do włosów, 21 szczotki do pielęgnacji brody,
szczotki do włosów, grzebienie do włosów.
(111) 302480
(220) 2017 02 17
(210) 467832
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) EKOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TARMONT
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe przenośne konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, wyrobu ślusarskie, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe
elementy i osprzęt do drzwi, bram, okien i osłon okiennych, drzwi
metalowe izolujące, drzwi, bramy i okna aluminiowe, metalowe
płyty do drzwi i bram, metalowe drzwi, bramy i okna przesuwne,
metalowe ognioodporne drzwi i bramy, metalowe framugi, metalowe futryny, metalowe ościeżnice, metalowe ramy i obramowania
drzwi, okien i bram, metalowe zasuwy do drzwi i bram, metalowe
ograniczniki do drzwi, bram i okien, metalowe odbojniki do drzwi,
bram i okien, sprężyny do drzwi, bram i okien, metalowe przytrzymywacze do drzwi, bram i okien, metalowe tabliczki na drzwi
i bram, drzwi metalowe z siatką, metalowe zamki do drzwi, bram
i okien, metalowe klamki do drzwi, bram i okien, metalowy osprzęt
klamek do drzwi, bram i okien, metalowe blokady drzwi, okien
i bram, metalowe elementy do hamowania drzwi, bram i okien,
metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, bram i okien,
metalowe prowadnice, rolki i wałki do drzwi, bram i okien, metalowe profile do drzwi, bram i okien, metalowe uchwyty do drzwi,
bram i okien, metalowe elementy do montażu drzwi, bram i okien,
metalowe i nieelektryczne dzwonki do drzwi, metalowe żaluzje,
metalowe ekrany przeciw owadom montowane w oknach, pasy
ołowiowe do użytku w oknach, metalowe zawiasy, metalowe zawiasy sprężynowe, metalowe osłony na zawiasy, płyty metalowe,
płyty konstrukcyjne metalowe, płyty warstwowe zawierające blachę, płyty z blachy, 7 hydrauliczne zamknięcia drzwi, bram i okien,
elektryczne zamknięcia drzwi, bram i okien, elektryczne urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi, bram i okien, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, bram i okien, urządzenia
do automatycznych drzwi, bram i okien, 9 elektroniczne systemy
do otwierania i zamykania drzwi, bram i okien, elektroniczne zamki
do drzwi, bram i okien, elektryczne zamki do drzwi, bram i okien,
mechanizmy centralnego zamykania drzwi, bram i okien, wizjery
do drzwi, elektryczne dzwonki do drzwi, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
drzwi prysznicowe, instalacje grzewcze montowane w oknach, instalacje klimatyzacyjne montowane w oknach, 17 materiały izolacyjne, termoizolacyjne płyty konstrukcyjne dachowe, ścienne i sufitowe, niemetalowe uszczelki i uszczelniające taśmy do drzwi, bram
i okien, środki do uszczelniania okien i drzwi w postaci szczeliwa,
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gumowe ograniczniki otwarcia do drzwi, bram i okien, folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, płyty izolacyjne, warstwowe płyty izolacyjne, płyty z tworzyw sztucznych wzmocnione
włóknem szklanym, płyty z wełny mineralnej, płyty ze styropianu,
płyty warstwowe zawierające wełnę mineralną, płyty warstwowe
zawierające styropian, 19 materiały budowlane niemetalowe, nadproża niemetalowe, belki niemetalowe, słupy i podpory nie metalowe, sufity niemetalowe, krokwie dachowe, panele elewacyjne,
budowlane płyty niemetalowe, płyty konstrukcyjne niemetalowe
i płyty konstrukcyjne zespolone, w tym drewnopochodne lub zawierające elementy stalowe, płyty drewnopochodne typu LVL
i MPF, płyty z tworzywa sztucznego, płyty cementowo -włókno
we, płyty gipsowo -włóknowe, elementy drewniane i niemetalowe
konstrukcji domów i dla budownictwa, deski podłogowe, deski
boazeryjne, sklejka, tarcica drewniana: deski, krawędziaki i bale,
łaty, więźba dachowa, niemetalowe pokrycia dachowe, budynki
niemetalowe przenośne, drewno budowlane, drewno użytkowe,
domy z drewna i materiałów drewnopochodnych, płoty drewniane,
płyty gipsowo kartonowe, niemetalowe okładziny ścienne i podłogowe, niemetalowe elementy zespolone drewniano -stalowe,
niemetalowe elementy elewacyjne budynków, niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe elementy do drzwi,
bram, okien i osłon okiennych, drzwi lustrzane, drzwi drewniane,
drzwi szklane, drzwi ochronne niemetalowe, drzwi winylowe, drzwi
ognioodporne niemetalowe, obicia drzwi niemetalowe, niemetalowe drzwi przesuwne, niemetalowe framugi drzwi, niemetalowe futryny, niemetalowe ościeżnice, niemetalowe ramy i obramowania
drzwi, okien i bram, niemetalowe przytrzymywacze do drzwi, okien
i bram, niemetalowe obudowy drzwi, okien i bram, niemetalowe
moskitiery na drzwi i okien, panele szklane do drzwi, okien i bram,
szklane drzwi, drzwi niemetalowe z siatką, niemetalowe elementy do montażu drzwi, okien i bram, płyty budowlane niemetalowe, płyty niemetalowe, płyty z tworzyw sztucznych wzmocnione
włóknem szklanym, 20 niemetalowe elementy i osprzęt do drzwi,
okien i bram, niemetalowe elementy do drzwi, okien i bram, drzwi
papierowe działowe, drzwi i drzwiczki do mebli, drzwi i drzwiczki
do szaf i szafek, szklane drzwi i drzwiczki do mebli, szklane drzwi
i drzwiczki do szaf i szafek, niemetalowe zasuwy do drzwi, okien
i bram, niemetalowe sprężyny do drzwi, okien i bram, niemetalowe
elementy do drzwi, okien i bram, niemetalowe odbojniki i ograniczniki do drzwi, okien i bram, niemetalowe klamki do drzwi, okien
i bram, niemetalowe tabliczki na drzwi i bramy, metalowe klamki
do drzwi, okien i bram, niemetalowy osprzęt klamek do drzwi,
okien i bram, niemetalowe prowadnice, rolki i wałki do drzwi, okien
i bram, nieelektryczne i niemetalowe mechanizmy do otwierające
drzwi, okien i bram, niemetalowe wizjery do drzwi, nieelektryczne
i niemetalowe zamki do drzwi, okien i bram, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do otwierania i zamykania drzwi, bram i okien,
żaluzje do drzwi i okien, akcesoria do drzwi, okien i bram wykonane
z tworzyw sztucznych, ekrany zaciemniające okna, niemetalowe
kratki wentylacyjne do mocowania w oknach, niemetalowe blokady
drzwi, okien i bram, niemetalowe elementy do hamowania drzwi,
okien i bram, niemetalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi,
okien i bram, niemetalowe prowadnice, rolki i wałki do drzwi, okien
i bram, niemetalowe profile do drzwi, okien i bram, niemetalowe
uchwyty do drzwi, okien i bram, okładziny niemetalowe na drzwi
bramy i okna, niemetalowe zawiasy, niemetalowe zawiasy sprężynowe, niemetalowe osłony na zawiasy.

(111) 302481
(220) 2017 02 17
(210) 467819
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica, PL.
(540) Extracto
(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
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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, 3 aromaty, aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków
esencyjnych, emulgowane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], 30 aromaty
do żywności, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw,
ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż 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) 302482
(220) 2017 02 20
(151) 2017 08 31
(441) 2017 04 18
(732) FRYCKOWSKA MARZENA, Warszawa, PL.
(540) WSC
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały

(210) 467882
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(531) 26.04.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi zarządzania działalnością gospodarczą oraz
marketing i doradztwo gospodarcze w zakresie prowadzenia kursów językowych, nauczania indywidualnego i grupowego języków
obcych, organizowania i prowadzenia warsztatów, konferencji i szkoleń, publikowania książek, 41 prowadzenie kursów językowych, nauczanie indywidualne i grupowe języków obcych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
i szkoleń, publikowanie książek.
(111) 302483
(220) 2017 02 20
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 02
(732) SPORTWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SPORTBIZ Forum Sportu i Biznesu
(540)

763

(540)

(210) 467884

Kolor znaku: fioletowy, zielony, pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.03, 26.03.04
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowane i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenerskie, doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja sportowa, edukacja
w zakresie świadomości ruchowej, imprezy kulturalne, informacje
dotyczące edukacji sportowej, informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, konferencje (organizowanie i prowadzenie),
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, kursy szkoleniowe związane z obsługą
klienta, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie wykładów.
(111) 302484
(220) 2017 02 20
(210) 467890
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) KORCZAK SŁAWOMIR, Chorzelów, PL.
(540) TIMEFORF
(510), (511) 18 torby uniwersalne, torby płócienne, torby na ramię,
torby na zakupy, kosmetyczki, w szczególności kosmetyczki bez
wyposażenia i kosmetyczki na przybory toaletowe, portfele, plecaki, 20 poduszki, 21 kubki, talerze, 25 odzież, bluzy, bluzki, topy
[odzież], koszulki z krótkim rękawem, skarpety, obuwie, w szczególności mokasyny, balerinki [obuwie], sandały, botki, buty sportowe, espadryle, kalosze, kapcie, rękawiczki, w szczególności
rękawiczki zimowe i z jednym palcem, czapki [nakrycia głowy],
szale, szaliki i kominy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży,
obuwia, artykułów wyposażenia domu, zegarków i gadżetów,
w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, 40 drukowanie
szablonów, usługi druku na tkaninach, 42 projektowanie wzorów,
projektowanie druków.
(111) 302485
(220) 2017 02 21
(210) 467912
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 02
(732) CZAJKOWSKI MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowo, PL.
(540) Czajkowski UPRAWA PASOWA

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 03.07.07, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, kultywatory [rolnicze przyrządy],
mechaniczne narzędzia rolnicze, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do kultywacji, opryskiwacze rolnicze [części maszyn], maszyny rolnicze do orki, maszyny
rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze do kultywacji ziemi,
maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, narzędzia do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, 31 produkty rolne (nieprzetworzone), nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, 35 usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, 44 wypożyczanie sprzętu rolniczego,
usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, uprawa roślin, usługi doradcze związane
z uprawą roślin.
(111) 302486
(220) 2017 02 21
(210) 467917
(151) 2017 09 07
(441) 2017 04 10
(732) PROPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, PL.
(540) propoint PROFESSIONAL POINT OF VIEW
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia monitorujące, elektryczne, wzorniki [przyrządy pomiarowe], elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy
pomiarowe, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, przełączniki czasowe automatyczne, programy sterujące
komputerowe, nagrane, procesory centralne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia
zdalnego sterowania, 42 instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, badania techniczne, badania naukowe,
analizy systemów komputerowych.
(111) 302487
(220) 2017 02 21
(210) 467938
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) STACHURA JADWIGA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO -USŁUGOWE VENA, Bielsko -Biała, PL.
(540) J. Stachura
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 302488
(220) 2017 02 21
(210) 467946
(151) 2017 09 20
(441) 2017 05 29
(732) ZAWADZKI MAREK, SIKORA PIOTR AGENCJA WARSZAWIAK
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) WARSZAWIAK
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(540)

(531) 07.05.08, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie nieruchomościami, w tym poprzez internet, usługi agencji reklamowej, w tym poprzez Internet, pośrednictwo w sprzedaży na cele reklamowe, w tym poprzez internet,
36 pośrednictwo w sprzedaży, kupnie, wynajmie i zamianie nieruchomości, w tym poprzez internet.
(111) 302489
(220) 2017 02 21
(210) 467949
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CERAMSTIC design
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, czarny
(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, 11 materiały budowlane sanitarne, 19 materiały budowlane niemetalowe, 20 meble
i osprzęt do mebli.
(111) 302490
(220) 2017 02 21
(210) 467963
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 02
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04, 06.03.11
(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) 302491
(220) 2017 02 21
(210) 467965
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) OFIX LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Złotniki, PL.
(540) ofix standard.
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(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe, gry komputerowe, urządzenia i przyrządy: elektryczne, fotograficzne, wagowe, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia
do nagrywania, transmisji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety lub żetonu, kasy sklepowe, maszyny
liczące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, telefony, telefaksy, zliczarki do banknotów, głośniki, kserokopiarki, słuchawki stereofoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, kartridże z taśmami i wkłady zapasowe z taśmą do faksów i drukarek, kartridże z taśmą i wkłady zapasowe
z taśmą do elektrycznych i elektronicznych urządzeń drukujących etykiety, 16 artykuły biurowe, artykuły piśmienne i kreślarskie, urządzenia
biurowe, materiały do prezentacji wizualnej: folie do nadruku, papier
specjalistyczny, materiały i urządzenia do oprawy dokumentów, materiały do przechowywania dokumentów: pudła kartonowe do archiwizowania dokumentów, segregatory, etykiety i oznaczenia, galanteria
biurowa: aktówki, biurowe maszyny do stemplowania, dozowniki taśmy przylepnej, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku
biurowego, urządzenia i maszyny do introligatorstwa, frankownice
do użytku biurowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, okładki, obwoluty, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania, papier, kartony, kalki, materiały do druku wielkoformatowego, rolki do taśm barwiących, matryce do druku ręcznego, kartridże
z taśmą i taśmy korekcyjne do mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych maszyn do pisania, niszczarki do użytku biurowego, maszyny
biurowe do bindowania papieru,, 35 usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na gromadzeniu i udostępnianiu towarów
klientom w celu obejrzenia i nabycia (prowadzenie hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej) obejmujących: tusze i atramenty, kartridże
z tuszem lub z atramentem, tonery, kartridże z tonerem, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń
drukujących: tusze i atramenty, kartridże z tuszem lub z atramentem,
tonery, kartridże z tonerem, kartridże z taśmami i wkłady zapasowe
z taśmą do faksów i drukarek, kartridże z taśmą i wkłady zapasowe
z taśmą do elektrycznych i elektronicznych urządzeń drukujących
etykiety, urządzenia i materiały do prezentacji wizualnej, urządzenia
biurowe, urządzenia i materiały do oprawy dokumentów, artykuły
do przechowywania dokumentów, meble biurowe, etykiety do drukarek i materiały do oznaczania materiałów biurowych, identyfikatory
osobiste, artykuły piśmienne i kreślarskie, galanteria biurowa, galanteria papiernicza i skórzana, papier, artykuły spożywcze i higieniczne,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, termosy, dzbanki,
ekspresy do kawy, akcesoria AGD, apteczki, czajniki, ekspresy do kawy,
filtry do kawy, kosze, wiadra, lampy, sprzęt oświetleniowy i akcesoria,
sprzęt do sprzątania, naczynia jednorazowe, sprzęt telekomunikacyjny, aparaty telefoniczne, telegrafy, telekopiarki, dalekopisy, telefaksy,
rzutniki, programy komputerowe, wyroby skórzane i skóropodobne,
akcesoria komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji albo
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty,
kasety, taśmy audio i video, nośniki informacji, płyty CD, płyty DVD,
dyski optyczne, karty pamięci, pen drive’y, dyskietki, maszyny liczące,
kalkulatory, kopiarki i akcesoria do nich, sprzęt przetwarzający dane,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe, systemy operacyjne, oprogramowanie sieciowe, mikroprocesory, czytniki, komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki, modemy, skanery, urządzenia faksujące,
odbiorniki radiowe, sprzęt audio-video, telewizory, monitory, kamery,
karty magnetyczne i inteligentne, głośniki, DVD, głośniki, sprzęt telekomunikacyjny, pagery, telefony, telefony komórkowe, akcesoria
do nich, materiały szkoleniowe i instruktarzowe, druki akcydensowe,
ulotki, broszury, kalendarze, materiały z tworzyw sztucznych i papieru do pakowania (reklamówki),urządzenia do nawigacji, sprzęt
magazynowy, wózki, regały, artykuły i sprzęt BHP, sprzedaż hurtowa
realizowana na zlecenie osób trzecich w zakresie towarów wyszczególnionych w klasie 09 i 16, Usługi w zakresie gromadzenia w celu
obejrzenia, podkreślenia zalet, fachowego doradztwa handlowego,
udogodnienia rozeznania, wyboru z katalogów handlowych i umożli-
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wienia klientom zakupu za pomocą wszelkich dostępnych sposobów
zamówień, towarów obejmujących: tusze i atramenty, kartridże z tuszem lub z atramentem, tonery, kartridże z tonerem, artykuły biurowe,
akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, tusze, tonery do drukarek, fotokopiarek urządzenia i materiały
do prezentacji wizualnej, urządzenia biurowe, urządzenia i materiały
do oprawy dokumentów, artykuły do przechowywania dokumentów,
meble biurowe, etykiety do drukarek i materiały do oznaczania materiałów biurowych, identyfikatory osobiste, artykuły piśmienne i kreślarskie, galanteria biurowa, galanteria papiernicza i skórzana, papier,
artykuły spożywcze i higieniczne, przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, termosy, dzbanki, ekspresy do kawy, akcesoria AGD, apteczki, czajniki, ekspresy do kawy, filtry do kawy, kosze, wiadra, sprzęt
do sprzątania, naczynia jednorazowe, sprzęt telekomunikacyjny: aparaty telefoniczne, telegrafy, telekopiarki, dalekopisy, telefaksy, rzutniki, programy komputerowe, lampy, sprzęt oświetleniowy i akcesoria,
wyroby skórzane i skóropodobne, akcesoria komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji albo reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, płyty, kasety, taśmy audio i video, nośniki informacji, płyty CD, płyty DVD, dyski optyczne, karty pamięci,
pen drive’y, dyskietki, maszyny liczące, kalkulatory, kopiarki i akcesoria
do nich, sprzęt przetwarzający dane, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, systemy operacyjne, oprogramowanie sieciowe, mikroprocesory, czytniki, komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki,
modemy, skanery, urządzenia faksujące, odbiorniki radiowe, sprzęt
audio-video, telewizory, monitory, kamery, karty magnetyczne i inteligentne, głośniki, DVD, głośniki, sprzęt telekomunikacyjny, pagery,
telefony, telefony komórkowe, akcesoria do nich, materiały szkoleniowe i instruktarzowe, druki akcydensowe, ulotki, broszury, kalendarze,
materiały z tworzyw sztucznych i papieru do pakowania (reklamówki),
urządzenia do nawigacji, sprzęt magazynowy, wózki, regały, artykuły
i sprzęt BHP, Usługi w zakresie pozyskania informacji o działalności gospodarczej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert pracodawców
i potencjalnych pracowników pozwalające potencjalnemu odbiorcy
wygodnie zapoznać się z ofertami na stronie internetowej dotyczącej
ofert pośrednictwa pracy oraz umożliwienia wiązania pracodawców
i pracowników, rekrutacja pracowników, Zgrupowanie na rzecz osób
trzecich ofert usług w zakresie odbioru, utylizacji odpadów oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, złomu, naprawy sprzętu: biurowego, AGD pozwalające klientowi wygodnie zapoznać się z ofertami oraz nabywać, te usługi na stronie internetowej,
doradztwo personalne i usługi biurowe, usługi administracji biurowej,
usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
organizacji biura, firmy, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi badanie rynku i opinii publicznej, usługi w z karesie skupu
tonerów, 39 usługi w zakresie dostarczania zamówionych towarów,
usługi transportowe, usługi magazynowania, pakowania i kompletacji
towarów, wynajem samochodów.

(111) 302492
(220) 2017 02 21
(210) 467966
(151) 2017 09 20
(441) 2017 05 29
(732) ZAWADZKI MAREK, SIKORA PIOTR AGENCJA WARSZAWIAK
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Warszawiak
(510), (511) 35 zarządzanie nieruchomościami, w tym poprzez internet, usługi agencji reklamowej, w tym poprzez Internet, pośrednictwo w sprzedaży na cele reklamowe, w tym poprzez internet,
36 pośrednictwo w sprzedaży, kupnie, wynajmie i zamianie nieruchomości, w tym poprzez internet.
(111) 302493
(220) 2017 02 22
(210) 467981
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) AGENCJA WYDAWNICZO -REKLAMOWA WPROST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Człowiek Roku
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma elektroniczne, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, urządzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia
mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery,
programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, al-
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bumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier,
tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi
reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności handlowej,
zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów
oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w 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, zarządzanie portalami internetowymi, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie
publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych WWW, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi
telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki,
danych i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych,
usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, rozpowszechnianie
i dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych
programów naukowych, rozrywkowych, sportowych, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie
działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów,
dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni
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, 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.

(111) 302494
(220) 2017 02 22
(210) 467983
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) STAR EUROPA HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów, PL.
(540) OUTLET GRAFFICA RZESZÓW
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 25.05.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 25 odzież damska, męska, dziecinna z tworzyw sztucznych i naturalnych, odzież skórzana, bielizna, 35 usługi marketingowe,
reklamy, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), administrowanie nieruchomościami
(budynkami), 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli.

(111) 302495
(220) 2017 02 22
(210) 467991
(151) 2017 09 12
(441) 2017 04 10
(732) ZIELIŃSKA ALDONA, Bolesławiec, PL.
(540) MORSOWISKO -DOM MORSA
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater na pobyt czasowy, restauracje, stołówki, kawiarnie, bary.
(111) 302496
(220) 2017 02 22
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) DŹBIK SYLWIA MR JACKOB, Pszczyna, PL.
(540) MR. JACKOB BARBER SHOP
(540)

(210) 467994

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, czerwony,
jasnoczerwony, szary, czarny
(531) 02.09.12, 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.23, 26.01.01,
26.01.14
(510), (511) 20 pudełka drewniane, kasety drewniane, szkatułki
drewniane, 21 grzebienie, szczotki, 25 odzież, koszulki, nakrycia głowy, czapki.
(111) 302497
(220) 2017 02 22
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) CYBULAK MARCIN, Jaczkowice, PL.
(540) DOKUJI
(540)

(210) 467999

(531) 02.01.02, 02.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w obrocie częściami i akcesoriami do samochodów / motoryzacji.
(111) 302498
(220) 2017 02 22
(210) 468002
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 02
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) In-Tense
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty
do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów
leczniczych, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne
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do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi kosmetyczek,
salonów piękności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi sauny, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi
z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania produktów kosmetycznych, doradztwo dotyczące wizażu.

(111) 302499
(220) 2017 02 22
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Grawiżelki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 468004

(111) 302500
(220) 2017 02 23
(210) 468049
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Maxima Rigato
(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,
elementy betonowe murów oporowych, terakota, kształtki odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej, płyty i bloki z piaskowca,
kamień, piaskowiec dla budownictwa, niemetalowe materiały nawierzchniowe elewacyjne i wykończeniowe.
(111) 302501
(220) 2017 02 23
(210) 468027
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA HYDRO BOOSTER JELLY MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy w saszetkach.
(111) 302502
(220) 2017 02 23
(210) 468028
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA VITAMIN BOOSTER JELLY MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy w saszetkach.
(111) 302503
(220) 2017 02 23
(210) 468031
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA MATT BOOSTER JELLY MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy w saszetkach.
(111) 302504
(220) 2017 02 23
(210) 468033
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 02
(732) SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siemianowice Śląskie, PL.
(540) SEPI
(510), (511) 18 portfele, portmonetki, torebki, torby na zakupy, torby
plażowe, torby podróżne, plecaki, 24 bielizna pościelowa, 25 odzież
damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, odzież z tworzyw naturalnych
i sztucznych, odzież robocza, odzież sportowa, bielizna osobista damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, garsonki, żakiety, sukienki, suknie,
spódnice, bluzki, bluzy, ubrania, kostiumy, mundury, sutanny, garnitury,
marynarki, fraki, podkoszulki, koszule, koszulki polo, koszulki z krótki-
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mi rękawami (T-shirty), gorsety, kamizelki, swetry, pulowery, spodnie,
spodenki, bermudy, szorty, skafandry, dresy, kombinezony, płaszcze,
palta, jesionki, trencze, kurtki, peleryny, wiatrówki, skarpety, getry, pończochy, rajtuzy, rajstopy, leginsy, pidżamy, szlafroki, fartuchy, płaszcze
kąpielowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, krawaty, muszki, chusty,
chusteczki, szaliki, szale, apaszki, czapki, berety, woalki, nakrycia głowy,
rękawiczki, śliniaki, śpioszki dziecięce, wyprawki dziecięce, obuwie.

(111) 302505
(220) 2017 02 23
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA, Warszawa, PL.
(540) R
(540)

(210) 468052

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, książki, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, afisze,
plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, torby do pakowania z papieru
i z tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, reklamy on-line w sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe oraz
wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, badania opinii, badanie rynku, sondaże opinii, usługi w zakresie public
relations, aukcje publiczne, informacje dla biznesu, organizowanie
wystaw handlowych i reklamowych, dotyczących działalności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz danych, zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz
danych, usługi konsultacyjne, doradcze oraz badania w zakresie działalności gospodarczej, spraw społecznych, ekonomii, polityki, usługi
w zakresie badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej i usługi informacyjne w zakresie rachunkowości, dotyczące
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej oraz w zakresie ocen
możliwości biznesowych, ekonomii, usługi informacyjne w zakresie
przetwarzania danych, usługi informacyjne dotyczące stanowisk
pracy i kariery zawodowej, organizacja akcji promocyjnych, 41 organizowania, prowadzenia szkoleń, sympozjów, konferencji, publikacja
czasopism oraz magazynów, publikacja czasopism oraz magazynów
on-line, publikowanie książek oraz książek elektronicznych, usługi
księgarni online, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań
dźwiękowych, produkcja filmów i nagrań wideo, rozpowszechnianie
filmów i nagrań wideo, organizowanie i realizowanie imprez o tematyce społecznej, mającej na celu rozwój świadomości i postawy
obywatelskiej, kształtowanie wspólnot i społeczności lokalnych,
propagowanie idei demokracji, wspieranie polityki rodzinnej, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, ochronę przyrody i wspólnej
przestrzeni mieszkalnej, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji.
(111) 302506
(220) 2017 02 23
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) KĘDZIAK TADEUSZ, Wygiełzów, PL.
(540) pa
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22

(210) 468053
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(510), (511) 35 usługi prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, usługi ekspertyz
w działalności gospodarczej, świadczenie usług wymienionych
w wykazie, sprzedaż opracowanych (powtarzalnych) projektów
architektoniczno -budowlanych, 42 usługi architektoniczne, badania
architektoniczne, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne,
ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie architektoniczne, projektowanie techniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie
budynków, usługi tworzenia planów architektonicznych, usługi
tworzenia dokumentacji architektoniczno -budowlanej, projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji, usługi projektowania,
projektowanie architektoniczne wnętrz, przygotowywanie projektów architektonicznych, usługi projektowania architektonicznego,
usługi inżynieryjne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi
architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, doradztwo projektowe, badania geologiczne, badania
techniczne, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 302507
(220) 2017 02 23
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) KĘDZIAK TADEUSZ, Wygiełzów, PL.
(540) Pro-archi
(540)

(210) 468056

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, usługi ekspertyz
w działalności gospodarczej, świadczenie usług wymienionych
w wykazie, sprzedaż opracowanych (powtarzalnych) projektów
architektoniczno -budowlanych, 42 usługi architektoniczne, badania
architektoniczne, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne,
ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie architektoniczne, projektowanie techniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie
budynków, usługi tworzenia planów architektonicznych, usługi tworzenia dokumentacji architektoniczno -budowlanej, projektowanie
budowlane, projektowanie konstrukcji, usługi projektowania, projektowanie architektoniczne wnętrz, przygotowywanie projektów
architektonicznych, usługi projektowania architektonicznego, usługi
inżynieryjne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych,
doradztwo projektowe, badania geologiczne, badania techniczne,
opracowywanie projektów technicznych.
(111) 302508
(220) 2017 02 24
(210) 468060
(151) 2017 09 18
(441) 2017 05 29
(732) GRAVITAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) QBIK CAFE
(540)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 26.11.02, 11.03.04
(510), (511) 43 prowadzenie barów, restauracji, kawiarni, usługi cateringowe.
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(111) 302509
(220) 2017 02 24
(210) 468061
(151) 2017 09 01
(441) 2017 04 18
(732) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń, PL.
(540) chrupka pasza dla cieląt
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające.
(111) 302510
(220) 2017 02 24
(210) 468088
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) ApoDulox
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 302511
(220) 2017 02 24
(210) 468089
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) ApoDuloks
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 302512
(220) 2017 02 24
(210) 468109
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 02
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Berrator
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, preparaty z mikroelementami, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, preparaty
witaminowe, 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki,
stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, koszulki i spodenki gimnastyczne, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty,
kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje izotoniczne, napoje
sportowe wzbogacone proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne, wody mineralne i gazowane, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające
ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
agencji importowo -eksportowej, informacje handlowe i porady
udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
restauracyjne.
(111) 302513
(220) 2017 02 27
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) O’CANIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Pet Gallery

(210) 468123
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(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały, czerwony
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.06.03, 03.07.15, 27.05.01, 29.01.14,
26.01.15, 03.01.06
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet kosmetyków dla zwierząt domowych, preparatów farmaceutycznych i suplementów diety dla zwierząt, preparatów dietetycznych dla zwierząt domowych, dodatków
leczniczych do pożywienia dla zwierząt domowych, artykułów
higienicznych dla zwierząt, w szczególności preparatów do mycia
zwierząt, środków do mycia zwierząt, leczniczych i owadobójczych
szampony dla zwierząt, obroży przeciwpasożytniczych dla zwierząt,
środków odstraszających insekty dla psów i kotów, bud, kojców,
kuwet, legowisk i poduszek dla zwierząt domowych, szczotek i artykułów do czyszczenia zwierząt domowych, misek i pojemników
na karmę dla zwierząt domowych, obroży i smyczy dla zwierząt domowych, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy dla zwierząt domowych, pokarmu dla zwierząt domowych, napojów dla zwierząt
domowych, ciastek i przysmaków dla zwierząt domowych, jadalnych
kości i kostek dla zwierząt domowych, preparatów spożywczych dla
zwierząt domowych, dodatków do żywności dla zwierząt, nie do celów medycznych, ściółek dla zwierząt domowych, pachnącego piasku dla zwierząt domowych, żwirku dla kotów.
(111) 302514
(220) 2017 02 27
(210) 468139
(151) 2017 08 28
(441) 2017 04 24
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) TeleBOŚ
(510), (511) 9 karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze,
urządzenia płatnicze, programy komputerowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, bankomaty, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy usługach bankowych i finansowych, 35 usługi
marketingowe, analizy i raporty marketingowe, usługi dystrybucji
oraz rozpowszechniania materiałów reklamowych i informacyjnych,
organizowanie aukcji, badania rynku, opracowywanie ekspertyz
ekonomicznych, opracowywanie wycen i analiz przedsięwzięć inwestycyjnych, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także
za pośrednictwem sieci internetowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi
bankowe, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, factoring, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
obrót papierami wartościowymi, doradztwo w sprawach bankowych
i finansowych, usługi w zakresie funduszy powierniczych i inwestycyjnych, tworzenie programów oszczędzania, obsługa bankomatów,
pośrednictwo i obrót nieruchomościami.
(111) 302515
(220) 2017 02 27
(210) 468143
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) wellbe PHARMACEUTICALS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty do użytku osobistego, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty
do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
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chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, środki o działaniu zbliżonym do leków o celu leczniczym,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, wyroby medyczne, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, odczynniki wszystkie
w/w o działaniu medycznym lub leczniczym zawarte w tej klasie,
10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne, aparatura do analiz medycznych, bandaże, butelki dla niemowląt,
smoczki, 35 reklama, usługi w zakresie promocji i reklamy towarów
w szczególności produktów farmaceutycznych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, agencje importowo -eksportowe, zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej i przemysłowej,
badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i komputerowymi bazami danych, doradztwo w zakresie zawartości
i postaci dokumentacji rejestracyjnej dla produktów farmaceutycznych i podobnych, a także jej opracowywanie, 42 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, prowadzenie
badań klinicznych nad nowymi lekami i farmaceutykami, badania
przedkliniczne i kliniczne leków, analizy i badania chemiczne, biologiczne i biotechnologiczne, naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, prace badawczo -rozwojowe.

(111) 302516
(220) 2017 02 27
(210) 468155
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psary Małe, PL.
(540) KRISHOME
(510), (511) 6 bramy metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektrycznych, drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, klamki
do drzwi metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe jako
ruszty, ościeżnice metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, zasuwy metalowe do drzwi, żaluzje metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, konstrukcje aluminiowe, systemy aluminiowe, automatyka do metalowych bram
przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych,
19 bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okna niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, automatyka
do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych,
bram przemysłowych .
(111) 302517
(220) 2017 02 27
(210) 468156
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psary Małe, PL.
(540) KRISHOME Bramy Okna Rolety
(510), (511) 6 bramy metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektrycznych, drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, klamki
do drzwi metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe jako
ruszty, ościeżnice metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, zasuwy metalowe do drzwi, żaluzje metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, konstrukcje aluminiowe, systemy aluminiowe, automatyka do metalowych bram
przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych,
19 bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okna niemeta-
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lowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, automatyka
do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych,
bram przemysłowych.

(111) 302518
(220) 2017 02 27
(210) 468175
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) PTAK EUGENIUSZ USŁUGI TRANSPORTOWE EDRO -TRANS,
Bełk, PL.
(540) EDRO -TRANS
(510), (511) 39 usługi transportowe.
(111) 302519
(220) 2017 02 27
(210) 468184
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) bella
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych i wyroby z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, 5 podpaski higieniczne,
wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej, wkładki urologiczne.
(111) 302520
(220) 2017 02 27
(210) 468191
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psary Małe, PL.
(540) safeHOME dom chroniony kompleksowo
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 6 bramy metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektrycznych, drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, klamki
do drzwi metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe jako
ruszty, ościeżnice metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, zasuwy metalowe do drzwi, żaluzje metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, konstrukcje aluminiowe, systemy aluminiowe, automatyka do metalowych bram
przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych,
19 bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okna niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, automatyka
do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych,
bram przemysłowych.
(111) 302521
(220) 2017 02 27
(210) 468192
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psary Małe, PL.
(540) safe HOME
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 bramy metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektrycznych, drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, klamki
do drzwi metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe jako
ruszty, ościeżnice metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, zasuwy metalowe do drzwi, żaluzje metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, konstrukcje aluminiowe, systemy aluminiowe, automatyka do metalowych bram
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przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych,
19 bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okna niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, automatyka
do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych,
bram przemysłowych.

(111) 302522
(220) 2017 02 27
(210) 468206
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 08
(732) AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) INNA BAJKA
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), owoce suszone, jagody konserwowane, owoce liofilizowane, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców,
chipsy owocowe, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie soi, hummus (pasta z ciecierzycy), masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, zupy błyskawiczne, 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao,
ryż, gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu, kasze
spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, muesli,
przekąski wytwarzane z muesli, śniadaniowe płatki ryżowe, kuskus,
tapioka, sago, mąka zbożowa, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych,
mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, potrawy
na bazie roślin zbożowych i kasz spożywczych, przekąski na bazie
zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron sojowy,
makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe),
chrupki zbożowe, batony zbożowe, ciastka ryżowe, wafle ryżowe,
wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa, musztarda, ocet,
sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, 32 wody mineralne, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki warzywne i owocowe, syropy do napojów,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 302523
(220) 2017 02 27
(151) 2017 09 25
(441) 2017 05 22
(732) FANTASYEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) POLSKA LIGA ESPORTOWA
(540)

(210) 468210

(531) 24.01.09, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.19, 03.07.24, 16.01.14,
27.05.01
(510), (511) 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty,
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 28 przenośne [podręczne]
gry komputerowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
takich jak torebki, portmonetki, portfele, odzież, odzież sportowa,
obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie
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korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, doradztwo
ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo w zakresie zarządzania,
organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania atrakcyjnością przedsiębiorstwa (usługi marketingowe), doradztwo przy sporządzaniu i sporządzanie analiz rynkowych, bezpośrednie specjalistyczne doradztwo
strategiczne i bezpośrednia specjalistyczna pomoc strategiczna z zakresu środków mających na celu rozwój organizacyjny przedsiębiorstwa oraz rozwój personelu, zarządzanie działalnością gospodarczą
dla osób trzecich, marketing, badania rynkowe, prowadzenie portalu
internetowego w zakresie infromacji handlowej, doradztwo zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, 38 wszelkiego rodzaju
elektroniczne i komputerowe przesyłanie, dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, światłowodowe przesyłanie danych i informacji, satelitarne przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie przesyłu danych, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania danych, zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji
z wykorzystaniem usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów,
czatroomów i forów elektronicznych w Internecie, elektroniczna
wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów czatów i forów
internetowych, platformy internetowej, przekazywanie informacji
różnego rodzaju na adresy internetowe (Web-Messaging), komputerowa transmisja wiadomości i obrazów, usługi przesyłania danych,
dźwięków i obrazów, transmisja danych przez internet, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do portali w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych: prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu rekreację w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa urządzeń
sportowych, wynajem obiektów sportowych, wydawanie publikacji
multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
z wyjątkiem pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu internetowego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej,
udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globlną sieć i/lub Internet, informacja o powyższych
usługach, 42 programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania, analizy systemów komputerowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa
i serwisowanie w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania, wypożyczanie komputerów i automatów
elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego
oraz oprogramowania do automatów.

(111) 302524
(220) 2017 02 27
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 08
(732) GMINA MIEJSKA WAŁCZ, Wałcz, PL.
(540) Festiwal Dwóch jezior
(540)

(210) 468217

Kolor znaku: żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony, biały,
niebieski
(531) 06.03.01, 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 18.03.02, 24.17.12,
27.05.01, 29.01.14, 01.15.24
(510), (511) 16 plakaty, afisze, ulotki, banery, 35 reklama, dystrybucja
materiałów promocyjnych, 41 organizowanie festiwali, imprez rozrywkowych, sportowych, kulturalnych, koncertów, zawodów sportowych, pokazy edukacyjne.
(111) 302525
(151) 2017 09 22

(220) 2017 02 27
(441) 2017 05 22

(210) 468226
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(732) AUTOBOX ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) AutoBox advertising
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoczerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały reklamowe: afisze, plakaty, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, biuletyny informacyjne, kalendarze, materiały
do pisania, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki /notesy/, papier, pióra i długopisy /artykuły biurowe/, podkładki na biurko, prospekty, publikacje drukowane, skoroszyty do dokumentów,
skoroszyty na dokumenty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, ulotki, 35 usługi reklamowe.

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, analizy
i badania rynku, opracowywanie i organizowanie kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych,
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego,
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia
rolno -hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów,
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane
z kartami kredytowymi, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów
i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz
publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe w sprawach
związanych z ubezpieczeniami, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.

(111) 302526
(220) 2017 02 27
(210) 468227
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) AGP PĘKALA KOZŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) CEPELIN PIEROGI ŚWIATA
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 11.01.22, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 39 przewożenie i dostarczanie towarów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 302527
(220) 2017 02 28
(210) 468247
(151) 2017 09 15
(441) 2017 05 15
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź, PL.
(540) AntimicroGAME
(510), (511) 9 programy do gier, do pobrania, nośniki danych zawierające gry, oprogramowanie gier, gry wideo oraz gry komputerowe
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, zaprogramowane gry wideo (oprogramowanie komputerowe),
programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych,
28 gry, gry edukacyjne, gry planszowe, gry quizowe, gry elektroniczne, gry towarzyskie, gry fabularne, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, gry towarzyskie na przyjęcia, przenośne
(podręczne) gry komputerowe, gry związane z postaciami fikcyjnymi, zestawy gier planszowych, urządzenia do gier, przenośne aparaty
do gier elektronicznych, sprzęt do gier wideo, 41 usługi edukacyjne,
medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi szkoleniowe, usługi rozrywkowe, usługi
edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie (akademie), warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników
sieci, gry oferowane w systemie online z sieci komputerowej, usługi
gier online, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, organizowanie gier
edukacyjnych, wydawanie publikacji medycznych, szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe,
informacja w ww. usługach.
(111) 302528
(220) 2017 02 28
(210) 468260
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa, PL.
(540) AGRO Ubezpieczenia

(111) 302529
(220) 2017 02 28
(210) 468262
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa, PL.
(540) AGRO Ubezpieczenia
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary
(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, analizy
i badania rynku, opracowywanie i organizowanie kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
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reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych,
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego,
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia
rolno -hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów,
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane
z kartami kredytowymi, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów
i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz
publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe w sprawach
związanych z ubezpieczeniami, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.

(111) 302530
(220) 2017 02 28
(210) 468272
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa, PL.
(540) AGRO Ubezpieczenia
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary
(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, analizy
i badania rynku, opracowywanie i organizowanie kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych,
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego,
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia
rolno -hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-
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-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów,
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane
z kartami kredytowymi, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów
i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz
publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe w sprawach
związanych z ubezpieczeniami, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.

(111) 302531
(220) 2017 02 28
(210) 468273
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 22
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa, PL.
(540) AGRO Ubezpieczenia
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary
(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, analizy
i badania rynku, opracowywanie i organizowanie kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych,
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego,
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia
rolno -hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów,
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane
z kartami kredytowymi, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów
i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz
publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe w sprawach
związanych z ubezpieczeniami, rozpowszechnianie materiałów edu-
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kacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.

(111) 302532
(220) 2017 03 01
(210) 468289
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) KAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LAJTOWE LODY BEZ CUKRU
(540)

Kolor znaku: brązowy, niebieski, biały
(531) 21.01.16, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 30 lody spożywcze.
(111) 302533
(220) 2017 03 02
(210) 468302
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) ARTIKON MSM
(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, maści do celów farmaceutycznych, maści
przeciwzapalne.
(111) 302534
(220) 2017 03 02
(210) 468318
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 22
(732) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów, PL.
(540) SVEN
(510), (511) 20 meble, meble wypoczynkowe, zestawy mebli, komplety mebli wypoczynkowych.
(111) 302535
(220) 2017 03 02
(210) 468319
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(540) P14Si gt Quartz permanent protection
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty zapobiegające
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matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty czyszczące oraz konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, woski
samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania oraz renowacji lakieru
samochodów, usługi czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.

(111) 302536
(220) 2017 03 02
(210) 468320
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(540) P14Si Quartz permanent protection
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty zapobiegające
matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty czyszczące oraz konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, woski
samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania oraz renowacji lakieru
samochodów, usługi czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.
(111) 302537
(220) 2017 03 02
(210) 468357
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA,
Krotoszyn, PL.
(540) AT
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych.
(111) 302538
(220) 2017 03 03
(210) 468378
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) CAYENNE CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Cayenne Consulting
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe związane
z zarządzaniem, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, reklama i usługi reklamowe, usługi badawcze związane z reklamą, usługi marketingowe, administrowanie dotyczące marketingu, projektowanie i prowadzenie
badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii
marketingowych, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu, promocja sprzedaży, udostępnianie analiz
sprzedaży, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw,
pośrednictwo w sprzedaży produktów szybkozbywalnych i szybkorotujących (FMCG) do sieci handlowych, 41 szkolenie z zakresu sprze-
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daży, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia w zakresie
reklamy, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń.

(111) 302539
(220) 2017 03 03
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) RABENDA MARIUSZ NUGAT, Sosnowiec, PL.
(540) NUGAT
(540)

(210) 468379

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, zielony, czerwony
(531) 01.03.02, 05.13.25, 22.01.07, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15, 24.11.16
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarnicze, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w placówkach stacjonarnych i za pośrednictwem Internetu w związku z wyrobami cukierniczymi, słodyczami, lodami, wyrobami piekarniczymi, 43 kawiarnie,
cukiernie, piekarnie.
(111) 302540
(220) 2017 03 03
(210) 468385
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, PL.
(540) SERÓWKA
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, sery żółte, biały ser, twarogi, ser topiony, sery do zapiekania, ser miękki,
ser twardy, starty ser, ser owczy, ser kozi, ser z mleka krowiego, ser
mieszany, ser pleśniowy, ser wędzony, sery dojrzewające, substytuty
serów, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe
sery, pasty serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie na bazie sera, przekąski serowe z dodatkiem wyrobów
wędliniarskich i/lub ryb i/lub warzyw lub owoców także przetworzonych, gotowe dania na bazie sera z różnymi dodatkami, wyroby
wędliniarskie z serem, przetwory z mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, produktów nabiałowych, 30 sos serowy, dania na bazie
makaronu z serem i innymi dodatkami, krakersy nadziewane serem,
kanapki z serem i różnymi dodatkami także do zapiekania, serniki,
ciastka serowe.
(111) 302541
(220) 2014 02 10
(151) 2017 09 08
(441) 2014 05 26
(732) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki, PL.
(540) PIZZA RIDER
(540)

(210) 424672

(531) 26.01.01, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: doradztwo i pomoc w zakresie
prowadzenia, organizacji i zarządzania działalności gospodarczej,
administrowanie lokalami gastronomicznymi, ekspertyzy w działalności gospodarczej, prowadzenia sieci franczyzowej, informacja
handlowa, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie
tych informacji, księgowość, marketing, czynności biurowe, usługi
sekretarskie, badanie rynku, badanie opinii publicznej, reklama, roz-
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powszechnianie materiałów reklamowych, analiza kosztów, edycja
tekstów, fotokopiowanie, pokazy towarów, usługi przetwarzanie
informacji graficznych i tekstowych, powielanie dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, 43 usługi barowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć,
koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie
prowadzenia pizzerii, restauracji, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack-bary, stołówki, obsługa
gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.

(111) 302542
(220) 2017 03 03
(210) 468397
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 08
(732) LUBELSKI RYNEK HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Elizówka, PL.
(540) ELIZÓWKA RYNEK
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.07.13, 05.07.23
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory owocowe i warzywne, jaja, mleko i produkty i mleczne, sery, jogurty, oleje
i tłuszcze jadalne, warzywa konserwowe, dżemy, galaretki, konserwy
mięsne, kiełbasy, wędliny napoje mleczne, pikle, śmietana, 31 produkty rolne, zboża, nasiona, świeże owoce i warzywa, żywe kwiaty, żywe
zwierzęta, karma dla zwierząt, drób żywy, pasza dla zwierząt, orzechy,
32 soki z owoców lub warzyw, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 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, ogłoszenia
drobne, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej: zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion
i pasz dla zwierząt, kwiatów i roślin, owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa, mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych, napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, herbaty, kawy, kakao i przypraw, żywności, ryb, skorupiaków,
mięczaków, maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, maszyn i urządzeń, wyrobów chemicznych, żywych zwierząt,
odzieży i obuwia, elektrycznych artykułów użytku domowego, perfum i kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, mebli,
dywanów i sprzętu oświetleniowego, drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, sprzedaż
energii elektrycznej, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami, 39 pakowanie i składowanie towarów, pakowanie produktów spożywczych, zawijanie towarów, transport drogowy towarów, logistyka transportu, spedycja,
pobór i dystrybucji wody, 40 wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
rolniczych, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków przemysłowych,
41 publikowanie książek, czasopism, tekstów, tekstów edukacyjnych,
ulotek, literatury instruktażowej, organizowanie konferencji, wystaw,
targów, szkoleń i konkursów, edukacja, 42 badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, nauk
przyrodniczych i technicznych.
(111) 302543
(220) 2017 03 03
(210) 468404
(151) 2017 09 01
(441) 2017 05 08
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma 7 zbóż
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czerwony, jasnozielony,
niebieski, żółty
(531) 29.01.15, 05.07.02, 08.03.01, 08.01.25, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 30 batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż.
(111) 302544
(220) 2017 03 03
(210) 468407
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 22
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY,
Piątnica, PL.
(540) bez GMO
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, zielony, brązowy, czerwony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.02, 03.04.02, 08.03.08,
05.09.15, 12.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery
z mleka koziego lub owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty serów.
(111) 302547
(220) 2017 03 06
(210) 468441
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 GOUDA SER
ŻÓŁTY W PLASTRACH Smak płynie z natury Z polskiego mleka
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, szary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 5 mleko w proszku stosowane dla niemowląt, ferment mlekowy do celów farmaceutycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych na bazie mleka, pokarm dla niemowląt na bazie mleka, żywność
dietetyczna do celów leczniczych na bazie mleka, 29 nabiał i substytuty
nabiału, mleko i produkty mleczne, zsiadłe mleko, napoje mleczne, napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, kefiry, śmietana, sery
i serki twarogowe, twarde i miękkie, serki homogenizowane, wędzone,
śmietankowe, pleśniowe, topione, mieszane, dojrzewające, mascarpone, substytuty serów, ser biały, ser przetworzony, ser starty, sery z ziołami i przyprawami, paluszki serowe, napoje zawierające bakterie kwasu
mlekowego, masło, margaryna, 32 napoje bezalkoholowe, napoje serwatkowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, 41 nauczanie i szkolenia
z zakresu mleczarstwa, 42 badania naukowe i techniczne w zakresie
mleczarstwa, 44 doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt.
(111) 302545
(220) 2017 03 06
(210) 468434
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) ZatoClear
(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, roztwory oczyszczające do użytku medycznego, 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, mieszanki do picia w proszku z dodatkami
odżywczymi, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne
i przeciwgorączkowe, zioła lecznicze, napary i herbatki lecznicze.
(111) 302546
(220) 2017 03 06
(210) 468439
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 24
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 EDAMSKI SER
ŻÓŁTY W PLASTRACH Smak płynie z natury Z polskiego mleka

Kolor znaku: żółty, czerwony, brązowy, niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.03.08, 05.09.21, 12.01.15, 03.04.02
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery
z mleka koziego lub owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty serów.
(111) 302548
(220) 2017 03 06
(210) 468443
(151) 2017 08 29
(441) 2017 04 24
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 MAZDAMER
SER ŻÓŁTY W PLASTRACH Smak płynie z natury Z polskiego mleka
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, brązowy, zielony, niebieski,
czerwony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.03.08, 05.07.10, 12.01.15, 03.04.02
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery
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z mleka koziego lub owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty serów.

(111) 302549
(220) 2017 03 06
(210) 468445
(151) 2017 08 29
(441) 2017 04 24
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 RAJSKI SER
ŻÓŁTY W PLASTRACH Smak płynie z natury Z polskiego mleka
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, brązowy, niebieski, czerwony, zielony,
szary, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.03.08, 05.09.17, 12.01.15,
03.04.02
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery
z mleka koziego lub owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty serów.
(111) 302550
(220) 2017 03 06
(210) 468447
(151) 2017 08 29
(441) 2017 04 24
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 WŁOSZCZOWSKI
TYPU SZWAJCARSKIEGO SER ŻÓŁTY W PLASTRACH Smak płynie
z natury Z polskiego mleka
(540)
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niebieski, jasnoniebieski, ciemnozielony, zielony, jasnozielony
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.08, 02.03.23, 02.03.30,
29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 broszury, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, gazety, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, podręczniki
jako książki, prospekty, publikacje drukowane, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, ulotki, 35 agencje reklamowe, usługi impresariów
w działalności artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki,
próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy telewizyjne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, edukacja jako nauczanie,
studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, publikowanie książek, wypożyczanie książek, pokazy kształcenia praktycznego, montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo jako filmowanie, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, obsługa sal kinowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie spektakli
[impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, realizacja spektakli, użytkowanie sal kinowych, wystawianie
spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów [np.
do filmów w wersji oryginalnej], studia filmowe, usługi studia nagrań,
wypożyczanie taśm wideo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi obozów wakacyjnych [rozrywka].
(111) 302552
(220) 2017 03 06
(210) 468462
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 02
(732) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FRONTMANI dlaSCHRONISK.pl przeciw kleszczom i pchłom
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, brązowy, niebieski, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 03.04.02, 08.03.08, 05.09.17
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery
z mleka koziego lub owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty serów.
(111) 302551
(220) 2015 07 24
(210) 445163
(151) 2016 07 12
(441) 2015 10 26
(732) FUNDACJA TRANSATLANTYK FESTIVAL, Łódź, PL.
(540) TRANSATLANTYK FESTIVAL
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, ciemnożółty, jasnopomarańczowy,
pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, różowy, jasnoróżowy,

Kolor znaku: zielony, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne],
kosmetyki dla zwierząt, środki myjące dla zwierząt, środki sanitarne dla
zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty do pielęgnacji
skóry zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, 5 leki, środki i materiały farmaceutyczne dla zwierząt, środki owadobójcze dla zwierząt,
owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne
środki do mycia, preparaty weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne,
leki weterynaryjne, preparaty i substancje weterynaryjne, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, owadobójcze weterynaryjne środki
do mycia, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, probiotyczne preparaty
bakteryjne do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, medyczne dodatki do żywności
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do użytku weterynaryjnego, żywność i napoje dietetyczne do celów
leczniczych i weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy do pasz dla zwierząt, 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia do diagnostyki weterynaryjnej, odzież lecznicza dla zwierząt, przyrządy
medyczne do zastosowania na ciałach zwierząt, rękawice do użytku
weterynaryjnego, przyrządy wykrywające do użytku weterynaryjnego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego,
31 napoje dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny
pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, karmy
i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt z rodziny psów, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, 35 reklama, reklama
banerowa, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), kampanie
marketingowe, administrowanie dotyczące marketingu, usługi marketingowe w dziedzinie prowadzenia: schronisk dla zwierząt, hoteli dla
zwierząt, pomieszczeń dla zwierząt, doradztwo biznesowe dotyczące
reklamy, doradztwo w zakresie marketingu schronisk dla zwierząt, hoteli dla zwierząt, pomieszczeń dla zwierząt, specjalistyczne doradztwo
w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt, doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, marketing towarów i usług na rzecz innych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych – Internetu,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet,
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pomoc
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej.

(111) 302553
(220) 2017 03 06
(210) 468505
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) OLEJARZ JAROSŁAW KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Katowice, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 302554
(220) 2017 03 06
(210) 468506
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) OLEJARZ JAROSŁAW KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Katowice, PL.
(540) J&K LEGAL ADVISORS
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 24.17.25
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 302555
(220) 2017 03 07
(210) 468521
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 02
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Smak płynie
z natury
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(540)

Kolor znaku: zółty, niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko, mleko w proszku, mleko zagęszczone, mleko zsiadłe, serwatka, napoje mleczne, koktajle
mleczne, maślanka, kefir, jogurty, jogurty smakowe, jogurty pitne,
masło, tłuszcze jadalne na bazie masła, tłuszcze jadalne z dodatkiem
masła, produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, sery
twarogowe, sery miękkie, sery topione, serki mascarpone, dipy serowe, sery z przyprawami, serki z dodatkami w postaci zbóż, ziaren,
orzechów, owoców, serki ziarniste, twarogi, sery z mleka koziego lub
owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery tarte, sery wędzone, sery przetworzone, desery na bazie sera, desery
mleczne, desery jogurtowe, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie
dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery z mleka koziego
lub owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery
wędzone, substytuty serów, sery pleśniowe, śmietana, śmietanka,
śmietana kremówka, śmietanka do kawy, zabielacze do kawy na bazie mleka.
(111) 302556
(220) 2017 03 07
(210) 468526
(151) 2017 09 19
(441) 2017 05 22
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja produkcji od 1959r. Idealny
do kanapek:) BEZ KONSERWANTÓW
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czerwony, biały, brązowy, czarny
(531) 05.09.12, 05.09.17, 08.01.06, 08.05.02, 19.07.16, 24.09.02,
24.17.01, 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonez, sosy na bazie majonezu.
(111) 302557
(220) 2017 03 07
(210) 468530
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) MAREK GRZEGORZ, SUROSZ ROBERT MULTITEXTIL SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź, PL.
(540) FABLU
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież gotowa.
(111) 302558
(220) 2017 03 07
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) GEB AdoptAGuy, Paryż, FR.
(540) ZAUROCZENIE

(210) 468553
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(510), (511) 9 oprogramowanie, aplikacje komputerowe do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi informacyjne o telekomunikacji, usługi łączności poprzez terminale komputerowe lub sieci
światłowodowe, usługi łączności radiowej i telefonicznej, usługi
udostępniania użytkownikom dostępu do światowych i krajowych
sieci komputerowych (usługi świadczone przez dostawców usług
internetowych), usługi udostępniania połączeń telekomunikacyjnych do globalnych i krajowych sieci komputerowych, usługi poczty
elektronicznej, usługi wynajmu czasu dostępu do światowych i krajowych sieci komputerowych, usługi komputerowo wspomaganej
transmisji wiadomości i obrazów, 41 usługi w zakresie rozrywki,
usługi informacji o rozrywce, usługi rekreacyjne, usługi produkcji
filmowej, usługi montażu taśm wideo, usługi fotograficzne, usługi
organizacji konkursów (rozrywka), usługi organizowania i prowadzenie seminariów, sympozjów i konferencji, usługi przygotowywania
tekstów i ilustracji do druku (usługi DTP), usługi w zakresie gier udostępniane on-line z sieci komputerowej, usługi publikowania książek,
usługi organizacji klubów i forów dyskusyjnych, 42 oprogramowanie
jako usługa [SaaS], 45 usługi agencji matrymonialnych, usługi organizacji spotkań w celach towarzyskich, usługi zapoznawania osób
ze sobą nawzajem w celach towarzyskich, usługi w zakresie randek
świadczone przez Internet i sieć telefonii komórkowej.

(111) 302559
(220) 2017 03 10
(210) 468558
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) FUNDACJA POPULARYZACJI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ,
Kraków, PL.
(540) muzyka dla smyka
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.11, 24.17.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania muzyki, usługi
szkół muzycznych, usługi muzycznych szkół korespondencyjnych, zapewnianie szkoleń muzycznych online, usługi edukacyjne w zakresie
komponowania muzyki, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, rytmika, zajęcia ruchowe dla dzieci, edukacja w zakresie świadomości ruchowej,
usługi edukacji percepcyjnej, prowadzenie kursów instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie muzyki dla dzieci i dorosłych, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, szkolenia ruchowe dla
dzieci, warsztaty umuzykalniające dla dzieci z rodzicami, udzielanie
lekcji tańca, udzielanie lekcji baletu, szkoły baletowe, usługi trenerów
osobistych w dziedzinie baletu, przedstawienia baletowe, organizowanie pokazów tańca, udostępnianie sal do tańca i Ich wyposażenia,
usługi w zakresie szkolenia nauczycieli muzyki, usługi doradcze w zakresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie oceniania w edukacji
muzycznej, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń muzycznych, tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów muzycznych
i lekcji muzyki, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji muzycznej, wypożyczanie materiałów szkoleniowych do nauki muzyki,
organizacja szkoleń muzycznych, organizowanie i prowadzenie obozów i kolonii z programem nauczania muzyki, organizacja spotkań,
szkoleń, sympozjów, seminariów, konferencji, zjazdów dotyczących
edukacji muzycznej, organizowanie zajęć rozrywkowych, zawodów
i konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie festiwali
związanych z muzyką, zapewnianie muzyki na żywo, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi
w zakresie transkrypcji muzyki, usługi przedszkoli, edukacja przedszkolna, świadczenie usług edukacyjno -rozrywkowych dla dzieci
w świetlicach pozalekcyjnych, koncerty muzyczne, 43 placówki
opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, opieka nad
dziećmi w żłobkach, usługi w zakresie żłobków.
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(111) 302560
(220) 2017 03 08
(210) 468574
(151) 2017 08 28
(441) 2017 04 18
(732) ŁAŃKO LESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO -WIELOBRANŻOWE EKOMONTIG, Oświęcim, PL.
(540) EKOMONTIG
(540)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 37 usługi montażowo -instalacyjne, usługi wykonywania
izolacji, usługi izolacji termicznej, usługi izolacji metodą wtryskową,
usługi izolacja zbiorników i rurociągów, usługi spoinowania i uszczelnianie dużych elementów budowlanych, usługi natrysku wewnątrz
budynków, usługi montażu i wymiany rurociągów, usługi instalacji,
naprawy i konserwacja instalacji chłodniczych, usługi instalacji, naprawy, konserwacji i modernizacji instalacji energetycznych, usługi
instalacji, naprawy i konserwacji linii produkcyjnych, usługi instalacji,
naprawy i konserwacji instalacji wodno -kanalizacyjnych, usługi wykonania i instalacja zbiorników wraz z ich urządzeniami pomocniczymi, usługi instalacji i konserwacji pomp, usługi piaskowania, 40 usługi spawalnicze, spawanie aluminium, spawanie stali węglowych,
spawanie tytanu, spawanie elementów instalacji technologicznych
zwłaszcza z branży chemicznej i spożywczej, spawanie elementów
instalacji związanych z uzdatnianiem wody, spawanie elementów
instalacji w oczyszczalniach ścieków, spawanie: podestów, konstrukcji wsporczych, estakad, usługi oczyszczania konstrukcji stalowych,
usługi cięcia i gięcia blach.
(111) 302561
(220) 2011 04 06
(210) 383745
(151) 2016 05 20
(441) 2011 07 18
(732) BOBER-KUCHTA MONIKA WIBO -BT, Kozłowo, PL.
(540) WIBO
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 14.05.01, 14.05.15, 24.13.24, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe i pancerne, drzwi ze stali szlachetnej,
przenośne metalowe konstrukcje, rury i rurki metalowe, budowlane materiały metalowe i wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte
w innych klasach za wyjątkiem metalowych śrub i wkrętów oraz
koszy i koszyków metalowych, 7 Maszyny i obrabiarki oraz ich części, mechaniczne narzędzia rolnicze, 35 Usługi w zakresie agencji
importowo -eksportowych, doradztwo i pośrednictwo handlowe,
pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej,
usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia
sprzedaży korespondencyjnej i sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i/lub stron internetowych następujących towarów:
materiałów budowlanych oraz towarów z metali szlachetnych i nieszlachetnych za wyjątkiem metalowych śrub i wkrętów oraz koszy
i koszyków metalowych, maszyn i obrabiarek, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacji sanitarnych, napojów i artykułów spożywczych.
(111) 302562
(220) 2017 03 08
(210) 468577
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) CHMIELNICKI ERYK, Warszawa, PL.
(540) SOZE
(510), (511) 9 aparatura do kontrolowania temperatury, cyfrowe
stacje meteorologiczne, czujniki, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi,
interfejsy komputerowe, kable elektryczne, komputery, liczniki, łączniki elektryczne, monitory [programy komputerowe], programy sterujące komputerowe, nagrane, przekaźniki elektryczne, przełączniki
elektryczne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewody
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elektryczne, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy
meteorologiczne, przyrządy pomiarowe, sprzęt komputerowy, styki elektryczne, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia zdalnego sterowania.

(111) 302563
(220) 2017 03 08
(210) 468584
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 22
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa, PL.
(540) PTUW POLSKIE TUW
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie kampanii
promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
nośników reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie reklamowych materiałów informacyjnych z zakresu
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz udostępnianie
ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami
ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia
grupowego, badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe
dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów,
świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno -hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia
od przewozów rolno -spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia działalności gospodarczej,
ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia
od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie
od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi
ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń zarówno
stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek
i tekstów innych niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 45 usługi
w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu
umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami
ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia prawnego,
usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.
(111) 302564
(220) 2017 03 08
(210) 468612
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 22
(732) BARASIŃSKA LIDIA, LINKNER DAMIAN HOME LIBERTY
KANCELARIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA CYWILNA,
Olsztyn, PL.
(540) HOME LIBERTY KANCELARIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
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(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.09.04, 26.02.07,
26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 302565
(220) 2017 03 08
(210) 468613
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 22
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) SONKO -z nami zdrowo
(510), (511) 5 żywność dietetyczna dla ludzi, pieczywo dla diabetyków, pieczywo o obniżonej kaloryczności i zawartości soli do celów terapeutycznych, żywność liofilizowana do celów leczniczych,
29 mięso i jego przetwory, drób, ryby, przetworzone owoce i warzywa, konserwy mięsne i warzywne, dżemy, galaretki, kompoty,
mleko i jego przetwory, napoje mleczne, nabiał, masło, margaryny,
oleje i tłuszcze jadalne, frytki, hamburgery, 30 kawa, herbata, kakao,
cukier, mąka i jej przetwory, kasze, ryż, ryż preparowany, pieczywo,
wyroby piekarskie, pieczywo chrupkie, słodycze, czekolada, lody,
wafelki, zapiekanki, pity, knysze, pizza, sosy, przyprawy, 32 napoje
bezalkoholowe, soki, wody mineralne, napoje izotoniczne, napoje
dla sportowców, piwo, pastylki do napojów musujących, 43 usługi
gastronomiczne, usługi barów, restauracji, hoteli.
(111) 302566
(220) 2017 03 08
(210) 468617
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 22
(732) ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielawa, PL.
(540) touchme
(540)

(531) 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, aparatura do kontrolowania temperatury, dzwonki
[urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
sygnalizacyjne, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno -sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, gniazda, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, interaktywne tablice elektroniczne,
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio,
interfejsy komputerowe, łączniki elektryczne, przyciski do dzwonków, przełączniki czasowe automatyczne, złącza do przewodów
elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność].
(111) 302567
(220) 2017 03 08
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 22
(732) DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, PL.
(540) GRUPA DELICPOL
(540)

(210) 468618

(531) 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowane owoce i warzywa, konserwowane owoce
i warzywa, konserwy z owocami i warzywami, mrożone owoce i wa-
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rzywa, suszone owoce i warzywa, owoce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce w cukrze, owoce i warzywa solone, sałatki owocowe
i warzywne, skórki owocowe, rośliny strączkowe konserwowane, soki
roślinne do gotowania, galaretki jadalne, dżemy, konfitury, marmolada, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, placki ziemniaczane,
oleje i tłuszcze jadalne, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna
do celów spożywczych, bita śmietana, chipsy ziemniaczane, chipsy
owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców, orzechy preparowane, daktyle, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, mięso,
wędliny, ryby, drób, dziczyzna, mięso solone, ryby solone, ekstrakty
mięsne, konserwy rybne i mięsne, 30 aromaty do żywności, batony,
biszkopty, budynie, bułeczki słodkie, bułki, chleb, ciasta w proszku,
ciasta z owocami, ciasta, ciastka i pieczywo ryżowe, ciastka, ciasteczka, cukier, cukierki, czekoladki, drożdże, esencje do artykułów
żywnościowych, herbata, herbatniki, kakao, wyroby z kakao, kasze
spożywcze, kawa, keczup, kluski, krakersy, lody, majonezy, makarony,
preparaty zbożowe, mąka, miód, muesli, musztarda, namiastki kawy,
napoje na bazie kakao, kawy i czekolady, ocet, owoce w czekoladzie,
pierniki, pierogi, pizze, płatki kukurydziane i owsiane, potrawy na bazie mąki, zboża przetworzone, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przyprawy, pyzy, ryż, sago, słodycze na choinkę, słodycze, sosy
do deserów, sosy jako przyprawy, sosy, sól, syrop z melasy, tapioka,
wafle, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe
na bazie orzeszków, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, zioła
konserwowane [przyprawy], chipsy [produkty zbożowe], 39 dostarczanie korespondencji i przesyłek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], logistyka transportu, magazynowanie, transport, transport
pasażerski, przewożenie ładunków, pośrednictwo w transporcie,
składowanie, składowanie towarów, spedycja, usługi w zakresie pakowania i opakowań, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
biura turystyczne, organizowanie podróży i wycieczek, rezerwacja
miejsc podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(111) 302568
(220) 2017 03 08
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 22
(732) VISION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) move
(540)

(210) 468620
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(111) 302570
(220) 2017 03 09
(210) 468633
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Hydro Love
(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) 302571
(220) 2017 03 09
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów, PL.
(540) SOWA
(540)

(210) 468638

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(111) 302572
(220) 2017 03 09
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów, PL.
(540) SOWIE
(540)

(210) 468639

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, ochraniacze
zębów do uprawiania sportu, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, gwizdki sygnalizacyjne, gwizdki sportowe, gogle do celów
sportowych, maski ochronne, koła ratunkowe, kombinezony ratunkowe, skafandry dla nurków, rękawice dla nurków, zaciski do nosa
dla nurków i pływaków, maski do nurkowania, sprzęt do nurkowania,
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania
sportu, etui na okulary, sznureczki do okularów, zatyczki do uszu
do nurkowania.
(111) 302569
(220) 2017 03 09
(210) 468636
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) KOPCZYŃSKA AGNIESZKA SPORTOWO.PL, Poznań, PL.
(540) INKAMOS
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, stoły, krzesła, regały, ławki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy,
szale, rękawiczki, czapki, skarpety, rajstopy, walizy, torby podróżne,
torby, portfele, laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, stoły, krzesła,
regały, ławki, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi.

(111) 302573
(220) 2017 03 09
(210) 468640
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) KASZOWICZ SOBIESŁAW PRAKTYKA LEKARSKA, Kraków, PL.
(540) CliniCare
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, specjalistyczne
usługi medyczne, w szczególności w zakresie diagnostyki, opieki przedporodowej, ciąży, ginekologii, leczenia niepłodności oraz
poronień nawykowych, endokrynologii, alergologii, immunologii,
ginekologii estetycznej, urologii, urologii estetycznej, flebologii, flebologii estetycznej, kardiologii, ortopedii, traumatologii, okulistyki,
dermatologii oraz neurologii, usługi fizjoterapii, usługi klinik zdrowia,
badania przesiewowe, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, diagnostyka ultrasonograficzna, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi analiz medycznych związane z leczeniem
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pacjentów, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez
sportowych.

(111) 302574
(220) 2017 03 09
(151) 2017 09 19
(441) 2017 04 24
(732) SKIEPKO OTYLIA, Międzyzdroje, PL.
(540) velpa
(540)

(210) 468641

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, 14 ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachetnych, biżuteria i wyroby jubilerskie, kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, 18 parasole
i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 35 usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie odzieży.
(111) 302575
(220) 2017 03 09
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 18
(732) KARPIŃSKI PIOTR BEST STORE, Kraków, PL.
(540) PROGRESS LABS
(540)

(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 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) 302577
(220) 2017 03 10
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE sweet woman
(540)

(210) 468690

(210) 468651

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety zawierające
alginiany, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające apetyt, suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt,
mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające olej lniany, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli,
suplementy diety zawierające siemię lniane: skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, preparaty witaminowe, produkty kawowe stanowiące środki dietetyczne do użytku medycznego
w celu kontroli sylwetki i wagi, suplementy diety zawierające kawę,
dietetyczne substancje kawowe.
(111) 302576
(220) 2017 03 09
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Hydrolove
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(210) 468652

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, złoty, czarny
(531) 26.15.09, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 302578
(220) 2017 03 10
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) AGRAM SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Agram
(540)

(210) 468702

Kolor znaku: czarny, zielony, żółty, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 29 warzywa mrożone, mrożone owoce, ryby mrożone,
mrożone frytki, mięso mrożone, mrożone gotowane ryby, mrożone
małże, produkty mięsne mrożone, mrożone produkty rybne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mięso i wędliny,
drób, kaszanka, kiełbasy wędzone, ekstrakty mięsne, pasty mięsne,
smalec, pasztety, pasztet z wątróbki, szynka, wieprzowina, galarety
mięsne, mięso konserwowane, dziczyzna, flaki, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło arachidowe, masło kokosowe, masło kakaowe, masło klarowane, pasty do kromek zawierające tłuszcz, oliwa z oliwek,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych, grzyby konserwowane, orzechy konserwowane,
warzywa konserwowane, owoce konserwowane, ryby konserwowane, konserwowe owoce morza, owoce konserwowane w alkoholu, oliwki konserwowane, trufle konserwowane, rośliny strączkowe
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przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, ekstrakty
mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty warzywne do gotowania, ślimaki gotowane, gotowane orzechy, warzywa gotowane, gotowane
owoce, potrawy mięsne gotowane, chipsy, chipsy ziemniaczane,
chipsy owocowe, buliony, kapusta kwaszona, korniszony, krokiety,
krokiety ziemniaczane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, pikle,
koncentraty pomidorowe, przecier pomidorowy, zagęszczone sosy
pomidorowe, pomidory obrane ze skóry, sok pomidorowy do gotowania, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, zupy, koncentraty zup,
kostki do zup, zupy w puszkach, zupy w proszku, galaretki owocowe,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, marmolada, placki smażone, smażone mięso, smażone ziemniaki jako placki
ziemniaczane, suszone owoce, ryby suszone, suszone mięso, orzechy
suszone, warzywa suszone, suszone grzyby jadalne, mieszanki owoców suszonych, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, napoje
mleczne, kefir, śmietana, mleczne produkty, desery mleczne, mleko,
zsiadłe mleko, kwaśne mleko, mleko w proszku, mleko sojowe, jogurty, napoje mleczne zawierające owoce, serwatka, produkty serowarskie, biały ser, sery topione, ser pleśniowy, ser twarogowy, ryby,
owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, ryby przetworzone, ryby wędzone, ryby suszone, ryby marynowane, kotlety
rybne, paluszki rybne, ikra rybia do celów spożywczych, krewetki
obrane, krewetki nieżywe, langusty, raki nieżywe, nieżywe małże,
mrożone małże, ślimaki, homary, nieżywe, jaja ślimacze jadalne,
ostrygi, nieżywe, pasztety, mleko migdałowe jako napój, 30 lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, środki wiążące do lodów spożywczych, kakaowe napoje, wyroby z kakao, napoje na bazie kakao,
napoje mrożone na bazie kakao, karmelki jako cukierki, czekoladki,
pralinki, czekolada, ciastka, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje kawowe, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa
w formie mielonej, substytuty kawy i herbaty, kawa w postaci całych
ziaren, kawa liofilizowana, ziarna kawy, mrożona kawa, napoje kawowe z mlekiem, musztarda, ketchup, majonez, pasty curry, pasty warzywne jako sosy, pesto jako sos, pikantne sosy używane jako przyprawy, przeciery warzywne jako sosy, sos pikantny, sos sojowy, sosy
na bazie pomidorów, sosy sałatkowe, potrawy na bazie mąki, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, produkty żywnościowe z ciasta,
miód, ocet, ocet winny, ocet owocowy, pasztet w cieście, pierożki
ravioli, pierogi z nadzieniem mięsnym, naleśniki, knedle, kanapki,
pizze mrożone, pizza, jogurt mrożony jako lody spożywcze, ciasta
mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, homary żywe, małże
żywe, langusty żywe, kasztany jadalne świeże, skorupiaki żywe, raki
żywe, ryby żywe, wytłoki z owoców, ostrygi żywe, korzenie cykorii,
32 napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, wody gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, syropy do lemoniad, woda mineralna, syropy do napojów,
napoje izotermiczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe, napoje
z soków owocowych bezalkoholowe, soki owocowe, sok pomidorowy jako napój, soki warzywne jako napoje, woda mineralna, woda
sodowa, woda stołowa, 39 dostarczanie towarów, dystrybucja towarów, fracht, pośrednictwo frachtowe, informacja o magazynowaniu,
informacja o transporcie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek, magazynowanie towarów, chłodnicze magazynowanie towarów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni
magazynowych chłodniczych, pakowanie produktów, pakowanie
towarów, przewożenie ładunków, przewóz ciężarówkami, transport
samochodowy, wypożyczanie samochodów ciężarowych, 40 konserwowanie napojów i żywności, miażdżenie owoców, wyciskanie
soku z owoców, wędzenie żywności, usługi z zakresu przetwórstwa
owoców i warzyw, usługi z zakresu schładzania i zamrażania mięsa owoców i warzyw, 42 usługi z zakresu kontroli jakości, 43 usługi
z zakresu prowadzenia barów, usługi z zakresu prowadzenia barów
szybkiej obsługi, prowadzenie restauracji, prowadzenie restauracji
samoobsługowych, 44 wypożyczanie sprzętu dla gospodarstw rolnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 302579
(151) 2017 08 30

(220) 2017 03 10
(441) 2017 04 24

(210) 468712
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(732) MLECZEK MARCIN MAVIPOL GROUP, Krynica-Zdrój, PL.
(540) Systematic FIT
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna wspomagające leczenie, odżywki wzmacniające do celów leczniczych,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, leki dla ludzi,
leki pomocnicze, leki w płynie, maści do celów farmaceutycznych,
balsamy do celów leczniczych, 16 wydawnictwa prasowe, katalogi,
książki, 25 odzież, odzież sportowa, t-shirty, koszulki polo, koszule,
skarpetki, bluzy z kapturem, bluzy bez kaptura, spodnie, jeansy, czapeczki, tanktopy, spodnie dresowe, odzież gimnastyczna, spodenki,
czapki, paski z klamrami, bielizna, tuniki damskie, sukienki, kurtki,
spódnice, spódnice jeansowe, kurtki skórzane, obuwie, buty sportowe, swetry, szale, apaszki, rękawiczki, kapelusze, stroje kąpielowe,
32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, woda gazowana, woda
mineralna, soki, syropy do napojów, napoje serwatkowe, napoje
z soków owoców, nektary owocowe, napoje proteinowe, napoje
węglowodanowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, soki owocowe, soki warzywne, napoje izotoniczne, napoje energetyczne.
(111) 302580
(220) 2017 03 10
(210) 468718
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 08
(732) PORĘBSKI PAWEŁ ALFA, Płock, PL.
(540) KEMIKA
(510), (511) 1 mieszanki uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania
silników, chemiczne mieszanki uszczelniające, preparaty chemiczne
do uszczelniania, szczeliwa [chemikalia] do uszczelniania powierzchni, mieszanki uszczelniające do celów budowlanych [chemiczne],
kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, środki
wiążące do użytku w wytwarzaniu środków uszczelniających, taśmy
samoprzylepne [sensybilizowane], środki chemiczne dla przemysłu, preparaty do klejenia, celuloza, grafit do celów przemysłowych,
żywice akrylowe w stanie surowym, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, substancje do naprawy dętek, dodatki chemiczne do olejów, żywice epoksydowe w stanie surowym, guma
arabska do celów przemysłowych, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, plastyfikatory, żywice syntetyczne
w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie surowym, olejowe spoiwa [kity, lepiki], mieszanki do naprawy opon, preparaty do konserwacji gumy, odczynniki chemiczne inne niż do użytku medycznego
lub weterynaryjnego, kleje [klejenie], materiały filtracyjne [preparaty
chemiczne], gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci
dyspersji, 2 mieszanki uszczelniające [farby i oleje], barwniki uszczelniające przed wpływami atmosferycznymi, mieszanki uszczelniające
w postaci farb, mieszanki uszczelniające do podwozi pojazdów [farby i oleje], taśmy antykorozyjne, preparaty antykorozyjne, środki antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, gumożywice, preparaty zabezpieczające do metali, smary przeciwrdzewne, oleje przeciwrdzewne,
powłoki, preparaty ochronne do metali, powłoki zabezpieczające
przed korozją podwozie pojazdów, rdza (preparaty zabezpieczające
przed-), żywice naturalne w stanie surowym, 4 środki uszczelniające
do betonu [oleje], smary, oleje smarowe [smary przemysłowe], grafit
smarujący, ciecze chłodząco -smarujące, smary przemysłowe, smary
do pasów, wosk przemysłowy, 6 pierścienie uszczelniające metalowe, pierścienie gwintowane, pierścienie metalowe, pierścienie
sprężynujące zabezpieczające [złącza] z metalu, sprężyny z metalu,
podkładki metalowe, smarowniczki, uszczelki metalowe, płytki metalowe, taśmy metalowe, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, miedź surowa lub półprzetworzona, kołnierze metalowe,
liny metalowe, nity metalowe, śruby metalowe, wiązadła metalowe,
zaciski metalowe, blacha [płyty, arkusze], drobne wyroby metalowe,
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konstrukcje metalowe, zawory [inne niż części maszyn] metalowe,
7 urządzenia do uszczelniania, uszczelnienia mechaniczne [części
maszyn], złącza uszczelniające [części maszyn], pierścienie osłon
[części maszyn], pierścienie smarujące [części maszyn], sprężyny
[części maszyn], smarownice [części maszyn], pierścienie tłokowe,
pasy do maszyn, łożyska, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska
z automatycznym smarowaniem, pasy do silników, wały korbowe,
urządzenia do wulkanizacji, zawory, cylindry do maszyn, łożyska,
pasy do silników, wały napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
wały rozrządcze do silników pojazdów, tłoki [części maszyn lub silników], mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 17 uszczelniacze płynne,
uszczelniacze do uszczelniania złączy, uszczelnienia wodoodporne, uszczelniacze antykorozyjne, masy uszczelniające, mieszanki
uszczelniające, materiały uszczelniające, pierścienie uszczelniające,
uszczelki olejowe [uszczelnienia], uszczelniacz do połączeń, zespoły uszczelniające niemetalowe, profile uszczelniające niemetalowe,
szczeliwa [masy uszczelniające], farby uszczelniające [izolacyjne],
izolacyjne masy uszczelniające, taśmy uszczelniające (niemetalowe-),
klejące mieszanki uszczelniające, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, mieszanki mas uszczelniających do uszczelniania i łączenia,
paski uszczelniające z gumy, niemetalowe mieszanki uszczelniające
do złączeń, materiały uszczelniające do celów hydraulicznych, mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego, olejoszczelne
powłoki z żywicy syntetycznej do uszczelniania powierzchni, pierścienie zgarniające niemetalowe, artykuły amortyzujące wstrząsy
i zabezpieczające, tłumiki drgań, artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą
i wilgocią, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed
ogniem, podkładki sprężyste z kauczuku, podkładki z gumy lub fibry,
szczeliwa, taśmy izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, taśma antykorozyjna, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, pierścienie gumowe, kauczuk syntetyczny, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, gutaperka,
materiały izolacyjne, kit, liny gumowe wełna mineralna nici gumowe
me dla włókiennictwa, nici z tworzyw sztucznych me dla włókiennictwa, ograniczniki gumowe, pierścienie wodoszczelne, roztwór
kauczukowy, żywice syntetyczne, materiały wyściełające z gumy
lub tworzyw sztucznych, guma, żywica naturalna w stanie surowym
lub półobrobionym, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich
(w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia.

(111) 302581
(220) 2014 09 25
(151) 2017 09 04
(441) 2015 01 05
(732) UTECH TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) UT UTECH TECHNICS
(540)

(210) 433820

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne, napędy hydrauliczne i pneumatyczne do maszyn i linii produkcyjnych, napędy hydrauliczne i pneumatyczne do maszyn i urządzeń, agregaty
hydrauliczne, układy centralnego smarowania, 9 automatyka przemysłowa, pneumatyczne, hydrauliczne i elektromechaniczne układy
sterowania do linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń, elektrodynamiczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia
zdalnego sterowania, 12 hydraulika siłowa, układy hydrauliczne,
siłowniki hydrauliczne, układy sterowania, windy samochodowe,
urządzenia dźwigowe, sterowniki instalacji elektrycznych, 37 usługi
instalacyjne, naprawy i konserwacja w zakresie automatyki przemysłowej, hydrauliki siłowej, układów centralnego smarowania, wykonawstwo, modernizacja serwis, naprawa, konserwacja układów
napędów i sterowań hydraulicznych, elektrohydraulicznych, pneumatycznych, elektropneumatycznych, elektromechanicznych, instalowanie układów centralnego smarowania, 40 obróbka materiałów
drewnianych, obróbka materiałów z gumy i tworzyw sztucznych oraz
obróbka metali poprzez frezowanie, toczenie, szlifowanie, polerowa-
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nie, łączenie i spawanie, obróbka metali, frezowanie, toczenie, szlifowanie, polerowanie, spawanie.

(111) 302582
(220) 2017 03 10
(151) 2017 09 19
(441) 2017 06 05
(732) AUCHAN HOLDING, Croix, FR.
(540) Auchan supermarket
(540)

(210) 468723

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.06, 03.07.21
(510), (511) 3 preparaty do wybielania i inne substancje do prania,
preparaty i produkty do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania
i ścierania, wybielacze stosowane w pralnictwie, preparaty do wywabiania plam, środki zmiękczające do tkanin, środki usuwające farbę,
papiery ścierne, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, detergenty inne niż do stosowania w procesach
produkcji i użytku medycznego, środki do usuwania rdzy, woski
do polerowania podłóg, wosk do butów, produkty do nabłyszczania
liści, materiały przylepne do użytku kosmetycznego, mydła, mydła
dezynfekujące, produkty perfumeryjne, perfumy, woda toaletowa,
olejki eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do makijażu i preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, środki toaletowe, mleczka toaletowe
i olejki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym (preparaty kosmetyczne do opalania), szampony dla zwierząt domowych (nielecznicze preparaty
do pielęgnacji), kadzidełka, drewno zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, 9 urządzenia i przyrządy naukowe (do celów innych niż medyczne), żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
monitorujące (do kontroli), ratunkowe (do ratowania życia), urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, akumulowania, regulowania lub
kontroli energii elektrycznej, materiał do przewodów elektrycznych
(przewody, kable), przełączniki elektryczne, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty elektryczne, bezpieczniki, zaślepki do gniazdek, baterie
elektryczne, baterie do oświetlania, złącza elektryczne, elektryczny
sprzęt spawalniczy, elektryczne żelazka, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, wzmacniacze, słuchawki [zakładane na głowę], głośniki, magnetyczne nośniki do zapisu, nagrania dźwiękowe, dyski magnetyczne i optyczne, kompaktowe dyski audio i wideo, czytniki cyfrowych dysków optycznych
do wielokrotnego zapisu (czytniki DVD), kamery wideo, kasety wideo, maszyny faksymilowe, aparaty telefoniczne, adaptery do telefonów, ładowarki baterii do telefonów, torby, pokrowce i etui na telefony komórkowe i akcesoria telefoniczne, automatyczne sekretarki,
zestawy głośnomówiące do telefonów, telewizory, anteny, slajdy
[fotografia], projektory i ekrany, lampy błyskowe [fotografia], filmy
[błony] naświetlone, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
dyktafony, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, bankomaty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania danych, komputery,
sprzęt peryferyjny do komputerów, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], oprogramowanie komputerowe, dyskietki, modemy,
publikacje elektroniczne, do pobrania, elektroniczne terminarze osobiste, urządzenia do gier do podłączenia wyłącznie do odbiorników
telewizyjnych, zewnętrznych ekranów lub monitorów, kasety z grami
wideo, lornetki, okulary, soczewki kontaktowe, etui na okulary, karty
z układem scalonym [karty inteligentne], karty magnetyczne, karty
kredytowe i płatnicze, karty podarunkowe, identyfikacyjne karty magnetyczne, karty telefoniczne, kompasy [przyrządy pomiarowe],
pasy, kapoki do pływania, kombinezony i maski do nurkowania, urządzenia do pomiaru wagi, osłony głowy, kaski zabezpieczające, urządzenia do ochrony osobistej zabezpieczające przed wypadkami, siatki do ochrony przed wypadkami, ubrania do ochrony przed
wypadkami, naświetlaniem i ogniem, barometry, alkoholomierze,
gaśnice, minutniki kuchenne, zamki elektryczne, elektryczne dzwon-
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ki do drzwi, alarmy, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe, magnesy, magnesy dekoracyjne, 11 urządzenia oświetleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, dezynfekujące, do zaopatrywania w wodę, instalacje sanitarne, wodotryski ozdobne, fontanny, kabiny prysznicowe, umywalki [części instalacji sanitarnych], wanny, krany, urządzenia do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do chłodzenia
powietrza i urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do schładzania
wody, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia
do uzdatniania wody, sterylizatory, filtry do wody pitnej, kolektory
słoneczne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi kuchenne, szafy chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szybkowary elektryczne, elektryczne
podgrzewacze do butelek dla niemowląt, czajniki elektryczne, grille,
pojemniki chłodzące, instalacje do gotowania, piekarniki, kuchenki,
kuchenki mikrofalowe, zamrażarki, lodówki, zapalarki do gazu, tostery, elektryczne zaparzacze do kawy, frytownice elektryczne, maszynki do lodów, urządzenia do przygotowywania lodu, suszarki do włosów, instalacje do sauny, urządzenia do opalania się, parowe sauny
do twarzy, elektryczne suszarki do prania, ogrzewacze do stóp, kominki domowe, żarówki oświetleniowe i lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, reflektory i światła do pojazdów, 16 papier, karton
(nieprzetworzony, półprzetworzony lub do celów biurowych), wyroby z kartonu, worki, torby i arkusze do pakowania papierowe lub
z tworzyw sztucznych, papier w arkuszach (artykuły piśmienne), druki, taśmy drukarskie, materiały introligatorskie, fotografie, matryce
drukarskie, materiały piśmienne, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle do malowania, pudełka z farbami (artykuły szkolne), maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne, spinacze biurowe, pinezki, temperówki, korektory w płynie, noże do papieru, ołówki, ołówki automatyczne z wkładem grafitowym, gumki do ścierania,
koperty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], albumy do wklejania, książki, periodyki, almanachy, broszury, zeszyty do pisania lub
rysowania, katalogi, kalendarze, ryty (grawiura), sztychy, litografie,
ryciny, obrazy, afisze, mapy geograficzne, gazety, rolki do taśm barwiących, maszyny zgrzewające, znaczki pocztowe, dozowniki taśmy
przylepnej (artykuły biurowe), chusteczki papierowe do demakijażu,
filtry do kawy z papieru, kalkomanie, torby na śmieci z papieru lub
z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, szyldy z papieru lub z kartonu, papier toaletowy, papierowa
bielizna stołowa, ręczniki papierowe do rąk, papierowe chusteczki,
kartki z życzeniami, kartki pocztowe, wykroje do wykonywania
odzieży, globusy, 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne,
wędliny, krokiety, konserwowe, suszone, mrożone i gotowane owoce, grzyby i warzywa, miąższ owoców i sałatki owocowe, sałatki warzywne, mięso, ryby, warzywa i owoce w puszkach, dżemy, marmolady, owoce gotowane, galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, wyciągi
z alg do celów spożywczych, soja konserwowa do użytku spożywczego, białko do spożycia przez ludzi, wywar, bulion, gęste zupy,
zupy, soki roślinne do gotowania, jaja, mleko, masło, śmietana [produkty mleczarskie], jogurt, sery i inne wyroby mleczne, oleje jadalne
i tłuszcze, preparaty do wyrobu bulionu, chipsy ziemniaczane, dania
gotowe przygotowywane z wyżej wymienionych produktów,
30 kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, preparaty
roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy,
herbaty, kakao, czekolady, napary, inne niż do celów leczniczych, cukier, słodziki naturalne, glukoza do celów spożywczych, ryż, tapioka,
sago, makarony, kasza manna, mąka i produkty zbożowe, suszone
płatki zbóż, chleb, wyroby ciastkarskie, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, tarty, placki, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, miód, syropy
i melasa, mleczko pszczele spożywcze do celów niemedycznych,
anyż, anyż gwiaździsty, ekstrakt słodu do celów spożywczych, aromaty inne niż olejki eteryczne, aromatyczne preparaty do żywności,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, keczup, majonezy, przyprawy korzenne, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zioła
do celów spożywczych, przyprawy, zioła ogrodowe konserwowane,
lód, lody kanapki, pizza, przekąski na bazie ryżu, sajgonki, sushi, tabule, tortille, tacos, dania gotowe przygotowywane z wyżej wymienionych produktów, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne (niepreparowane, nieprzetworzone), ziarna (nasiona), darń naturalna, owoce
i warzywa świeże, algi spożywcze, grzyby świeże, zioła ogrodowe
świeże, skorupiaki [żywe], ikra rybia, nasiona, cebulki kwiatowe, drzewa, krzewy, naturalne rośliny i kwiaty, choinki bożonarodzeniowe,
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żywność i napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, słód, przynęty dla
wędkarstwa (żywe), zwierzęta żywe, 32 piwo, woda mineralna i gazowana oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, lemoniada, napoje owocowe i soki owocowe, sok pomidorowy, soki warzywne (napoje), syropy do napojów, preparaty do sporządzania
napojów (z wyjątkiem tych wykonanych na bazie kawy i herbaty lub
kakao i napojów na bazie mleka), pastylki i proszki do sporządzania
napojów gazowanych, esencje do sporządzania napojów, preparaty
do sporządzania likierów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
aperitify, cydr, koktajle na bazie alkoholu, alkohole i likiery wspomagające trawienie (likiery i alkohole wysokoprocentowe), brandy, alkohole wysokoprocentowe, wina, rum, wódka, whisky, 35 reklama, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama zewnętrzna, usługi agencji reklamowych, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach masowego przekazu, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, informacja lub zapytania dotyczące działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie czynności biurowych, usługi sekretarskie, rachunkowość, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń biurowych (z wyjątkiem urządzeń telekomunikacyjnych i komputerów),
wynajem dystrybutorów automatycznych, usługi prenumeraty gazet, usługi prenumeraty gazet elektronicznych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, organizacja subskrypcji usług radiofonii, usług wiadomości radiowych, organizacja subskrypcji usług
telekomunikacyjnych, usługi subskrypcji w zakresie dostępu do światowej informatycznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu) lub sieci
o dostępie prywatnym (intranetu), do dostawców dostępu do informatycznych sieci telekomunikacyjnych lub sieci transmisji danych,
usługi subskrypcji w zakresie centrów serwerowych baz danych lub
multimedialnych, usługi subskrypcji w zakresie usług telematycznych, przesyłania danych za pomocą środków telematycznych, usługi subskrypcji w zakresie centrów serwerowych dostarczających dostępu do informatycznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci transmisji
danych, usługi subskrypcji programów telewizyjnych lub radiowych,
nagrań video, fonogramów, programów audiowizualnych, usługi
subskrypcji w zakresie komputerowych baz danych, zarządzanie
i nadzór administracyjny nad sieciami telekomunikacyjnymi i sieciami multimedialnymi, usługi handlowe w zakresie pomocy związanej
z eksploatacją i nadzorowaniem sieci telekomunikacyjnych, agencje
importu-eksportu, komercyjne agencje informacyjne, analizy kosztów, raporty rynkowe, badania rynku, sondaże opinii publicznej,
usługi porównywania cen, opracowywanie danych statystycznych,
usługi public relations, aukcje publiczne, pokazy towarów, prezentacja produktów we wszelkich środkach przekazu w celu sprzedaży
detalicznej, mianowicie promocja sprzedaży, informacja i doradztwo
handlowe dla konsumentów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie hotelami, komputerowe zarządzanie
plikami, zbieranie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, powielanie dokumentów, gromadzenie na rzecz
osób trzecich różnorodnych towarów (z wyłączeniem transportu)
w celu umożliwiania klientom wygodnego oglądania i kupowania,
dóbr konsumpcyjnych na dużą skalę, w zakresie zdrowia, higieny, żywienia, odzieży, biżuterii, zegarków, rekreacji, ogrodnictwa, majsterkowania, narzędzi, wewnętrznego i zewnętrznego wystroju, wyposażenia i sprzętów domowych, produktów do pielęgnacji urody
i higieny, środków czyszczących, produktów do pielęgnacji samochodów, artykułów sportowych, gier i zabawek, artykułów i narzędzi
do kuchni i domu, artykułów ze skóry, artykułów papierniczych i artykułów biurowych, elektrycznych urządzeń domowych, urządzeń
biurowych, komputerów, artykułów elektrycznych, sprzętu hi-fi, odbiorników telewizyjnych, mebli, urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów, produktów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, pojazdów, materiałów drukowanych, paliw, usługi handlu detalicznego
lub hurtowego, sprzedaży korespondencyjnej, usługi handlu detalicznego lub hurtowego przez Internet lub przy pomocy jakichkolwiek elektronicznych środków sprzedaży na odległość w zakresie
następujących produktów: środki chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa (z wyłączeniem fungicydów, herbicydów, insekty-
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cydów i środków przeciwko pasożytom), środki do konserwacji kwiatów, preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom,
materiały tekstylne, preparaty chemiczne do rozjaśniania tekstyliów,
nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementów dla roślin, ziemia
do upraw, substancje garbarskie, materiały przylepne do celów przemysłowych, kleje (apretura), kleje do celów przemysłowych, do plakatów, tapety, do skóry, środki do odklejania, rozpuszczalniki do lakierów, miazga drzewna, nienaświetlone światłoczułe filmy, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych i olejów, substancje zapobiegające
zamarzaniu, płyny hamulcowe, składniki do naprawy dętek, aceton,
kwas chlorowodorowy, woda destylowana, słabo zakwaszona woda
do ładowania akumulatorów, nadtlenek wodoru, farby, farby i lakiery
(z wyjątkiem izolujących), powłoki (farby), napełnione tonery do drukarek i fotokopiarek, preparaty zabezpieczające przed rdzą i preparaty zabezpieczające drewno, rozcieńczalniki do farb i materiały wiążące do barwników, lakierów i farb, barwniki, barwniki do obuwia, kit
szklarski, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
preparaty i produkty doczyszczenia, polerowania, odtłuszczania
i ścierania, woda utleniona, wywabiacze plam, zmiękczacze do tkanin, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), preparaty do usuwania farby, szmergiel (papier ścierny), preparaty
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, detergenty inne
niż te używane w procesach produkcyjnych i te do celów leczniczych,
środki do czyszczenia rur instalacyjnych, woski do polerowania podłóg, wosk do obuwia, płyny do spryskiwacza szyb, materiały przylepne do celów kosmetycznych, mydła, perfumy, woda toaletowa, olejki
eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów, farby do włosów, szampony, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej,
nie do użytku medycznego, preparaty do depilacji, preparaty do makijażu i demakijażu, preparaty do golenia, mydło do golenia, płyny
po goleniu, przybory toaletowe, lakiery do paznokci i środki do usuwania lakieru do paznokci, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, opalania skóry, kalkomanie
ozdobne do celów kosmetycznych, środki do polerowania i czyszczenia protez dentystycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty przeciwsłoneczne (kosmetyki do opalania), szampony dla zwierząt domowych, kadzidła, drewno zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, paliwa (łącznie z benzyną do silników), oleje silnikowe, paliwo,
olej napędowy, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, świece
(oświetlenie) i knoty do oświetlenia, świece łojowe, świece perfumowane, podpałki, paliwo w postaci brykietów, denaturat, węgiel,
drewno opałowe, smary do skór, smary do butów, preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty higieniczne do użytku medycznego i higieny intymnej, apteczki przenośne pierwszej
pomocy, dietetyczne substancje i napoje, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, lecznicze preparaty odchudzające, medyczne napary, herbaty ziołowe, preparaty witaminowe preparaty z mikroelementami do spożycia dla ludzi i zwierząt, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, artykuły spożywcze i mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, kleje do protez dentystycznych, antyseptyki, środki dezynfekujące do celów medycznych lub higienicznych
inne niż mydła, środki do leczenia oparzeń, środki do leczenia oparzeń słonecznych, wata higroskopijna, podpaski, wkładki do pieluch
i majtki higieniczne, tampony menstruacyjne, wkładki do stanika dla
karmiących matek, preparaty do sterylizacji, dezodoranty inne niż
do użytku osobistego, roztwory do szkieł kontaktowych, środki
do oczyszczania powietrza, produkty przeciw insektom, insektycydy, środki odstraszające owady, fungicydy, herbicydy, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów,
preparaty do mycia zwierząt, budowlane materiały metalowe, rury
wodociągowe metalowe, drabiny metalowe, nawijarki do węży giętkich niemechaniczne [metalowe], ścianki działowe i ogrodzenia metalowe, kasy pancerne, kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych, nieelektryczne artykuły ślusarskie, wyroby metalowe, rury
i rurowe przewody z metalu, łańcuchy metalowe, pierścienie z metalu, zawiasy metalowe, ramy do obrazów, ościeżnice okienne/futryny
okienne i drzwi metalowe, okna i drzwi metalowe, ruszty beleczkowe
(paleniska), kraty kominkowe metalowe, klucze, kłódki, metalowe
skrzynki na listy, skrzynki na narzędzia z metalu bez wyposażenia,
żyłki do wiązania metalowe, przewody do anteny, metalowe pudła,
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skrzynie, kosze, koszyki i pojemniki, folia aluminiowa, wieszaki metalowe na odzież, paliki namiotowe metalowe, kije do mioteł metalowe, metalowe kapsle do butelek i urządzenia zamykające, metalowe
dozowniki ręczników papierowych zamocowane na stałe, tablice rejestracyjne metalowe, dzwony i dzwonki, przedmioty artystyczne
z metali nieszlachetnych, obrabiarki, narzędzia ręczne nie obsługiwane ręcznie, napędy i silniki (z wyjątkiem tych do pojazdów lądowych), świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, sprzęgła, pasy i paski napędowe (z wyjątkiem tych do pojazdów lądowych), wiertarki ręczne elektryczne, pompy na sprężone
powietrze, ostrza (części maszyn), noże, nożyczki i nożyce elektryczne, pistolety elektryczne dozujące klej, pistolety do malowania, gazowe palniki do spawania i lutownice, kosiarki ogrodowe (maszyny),
bębny mechaniczne do nawijania przewodów giętkich, narzędzia
rolnicze, z wyjątkiem tych uruchamianych ręcznie, pompki napowietrzające do akwariów, urządzenia elektromechaniczne do produkcji
żywności i napojów, elektryczne maszyny i roboty kuchenne, maszyny do prania i zmywarki, suszarki wirowe, odkurzacze, worki do odkurzaczy, froterki do parkietów elektryczne, przyrządy do woskowania
i polerowania butów elektryczne, maszyny i elektryczne urządzenia
czyszczące, maszyny do szycia i robienia na drutach, bindownice, narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, noże nieelektryczne,
widelce, łyżki, inne niż do połowów i podawania lekarstw, ostrza, nożyczki, nożyce, piły, śrubokręty, sekatory, sierpaki, narzędzia i urządzenia ręczne do ogrodnictwa napędzane ręcznie, grabiarki do trawników, szpadle, kilofy, łopaty, szczypce płaskie, młotki, kosiarki
ogrodowe (przyrządy ręczne), urządzenia do niszczenia pasożytów
roślin, zraszacze owadobójcze, narzędzia mechaniczne do siekania,
krojenia żywności, otwieracze do puszek nieelektryczne, dziadki
do orzechów, brzytwy, żyletki, zestawy do golenia, pilniki i cążki
do obcinania paznokci, obcinacze do paznokci, zestawy do manicure
i pedicure, elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne lub nieelektryczne urządzenia do depilacji, pęsety do depilacji, urządzenia i przyrządy naukowe
(inne niż do celów medycznych), żeglugowe, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, monitorujące (do kontroli), ratunkowe (do ratowania życia),
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, dystrybucji, przekształcania, akumulacji, regulowania lub kontroli elektryczności, materiał
do przewodów elektrycznych (przewody, kable), przełączniki elektryczne, wtyczki, gniazdka i inne kontakty elektryczne, bezpieczniki,
zaślepki do gniazdek, baterie elektryczne, baterie do oświetlania,
żelazka elektryczne, urządzenia do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, wzmacniacze, słuchawki na uszy, głośniki,
magnetyczne nośniki do nagrywania, magnetyczne, optyczne dyski
do nagrywania dźwięku, płyty kompaktowe audio i wideo, czytniki
cyfrowych dysków optycznych do wielokrotnego zapisu (czytniki
dvd), kamery wideo, taśmy wideo, maszyny faksymilowe, aparaty telefoniczne, adaptery do telefonów, ładowarki baterii do telefonów, worki, pokrowce i futerały do telefonów komórkowych i sprzętu telefonicznego, automatyczne sekretarki, odbiorniki telewizyjne, anteny,
aparaty projekcyjne i plansze, lampy błyskowe, filmy naświetlone,
specjalne etui na urządzenia i instrumenty fotograficzne, dyktafony,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, czytniki (urządzenia do przetwarzania danych), oprogramowanie komputerowe, dyskietki, modemy, elektroniczne terminarze osobiste, urządzenia do gier
do podłączenia wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, zewnętrznych ekranów i monitorów, kasety z grami wideo, lornetki, okulary,
etui na okulary, karty z układem scalonym (karty inteligentne), karty
magnetyczne, karty telefoniczne, kompasy, pasy, kapoki do pływania,
maski kombinezony do nurkowania, urządzenia do pomiaru wagi,
osłony głowy, kask zabezpieczające, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, odzież
chroniąca przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, barometry,
alkoholomierze, urządzenia do gaszenia ognia, minutniki, zamki elektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi, alarmy, alarmy antywłamaniowe, magnesy, magnesy dekoracyjne, aparatura i instrumenty medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, inhalatory, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, prezerwatywy, butelki do karmienia dla niemowląt, smoczki do butelek do karmienia, smoczki, kapturki laktacyjne z gumy lub silikonowe, termometry do celów medycznych, urządzenia oświetleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, do gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacyjne, dezynfekujące,
do zaopatrywania w wodę, instalacje sanitarne, urządzenia do dez-
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odoryzacji i oczyszczania powietrza, wiatraki elektryczne do użytku
osobistego, urządzenia do uzdatniania wody, sterylizatory, filtry
do wody pitnej, wyciągi kuchenne, szafy chłodnicze, pojemniki
chłodnicze, szybkowary elektryczne, elektryczne podgrzewacze
do butelek dla niemowląt, czajniki elektryczne, grill, lodówki turystyczne, piekarniki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, zamrażarki, lodówki, urządzenia chłodzące, zapalniczki do gazu, opiekacze pieczywa, elektryczne zaparzacze do kawy, frytkownice elektryczne,
urządzenia do przygotowywania lodu, maszynki do lodów, suszarki
do włosów, suszarki do prania elektryczne, ogrzewacze do stóp,
oświetleniowe żarówki i lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, reflektory i światła do pojazdów, pojazdy, pojazdy lądowe, powietrzne
lub wodne, rowery, wózki transportowe, przyczepy (pojazdy), samochodowe osłony przeciwsłoneczne, kierunkowskazy do pojazdów,
wycieraczki do szyb pojazdów, wsteczne lusterka, dętki i kolce
do opon, opony pełne do kół pojazdów, zagłówki i pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, pompki do rowerów, wózki dziecięce, hulajnogi, skutery, pokrowce na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojazdów, bagażniki,
bagażniki na rowery, bagażniki rowerowe, bagażniki na narty do użytku na pojazdach, wózki dziecięce spacerowe, przeciwwłamaniowe
urządzenia do pojazdów, wózki na zakupy, taczki, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, ognie sztuczne, petardy, pistolety
pneumatyczne (broń), karabiny, strzelby, pokrowce na strzelby, broń
ochronna na bazie gazu łzawiącego, aerozole do osobistej obrony,
pasy naramienne do broni, bandoliery, rakiety sygnalizacyjne, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, szkatułki na biżuterię,
z metali szlachetnych, etui na biżuterię, przyrządy zegarmistrzowskie
i przyrządy chronometryczne, zegarki i bransoletki do zegarków, spinki do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], pudełka
z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, dzieła sztuki
z metali szlachetnych lub kamieni szlachetnych, instrumenty muzyczne i elementy instrumentów muzycznych, szafy grające, podstawki
do instrumentów muzycznych, kamertony, futerały na instrumenty
muzyczne, papier, karton (nieprzetworzony, półprzetworzony lub
do celów biurowych), wyroby z kartonu, worki, torby i arkusze do pakowania papierowe lub z tworzyw sztucznych, papier w arkuszach
(artykuły piśmienne), materiały drukowane, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle, pudełka
z farbami (artykuły szkolne), maszyny do pisania i artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, materiały instruktażowe lub edukacyjne (z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne, koperty, teczki na dokumenty, albumy do wklejania, książki, periodyki, almanachy, broszury, zeszyty
do pisania lub rysowania, kalendarze, litografie, ryciny, obrazy, afisze,
mapy geograficzne, gazety, rolki do taśm barwiących, maszyny zgrzewające, dozowniki taśmy przylepnej (artykuły biurowe), chusteczki
papierowe do demakijażu, pieluchomajtki z papieru lub celulozy, papierowe filtry do kawy, kalkomanie, torby na śmieci z papieru lub
z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, szyldy z papieru lub z kartonu, papier toaletowy, stołowa bielizna papierowa, ręczniki, chusteczki do nosa papierowe, kartki z życzeniami, karty pocztowe, wykroje do krawiectwa, różance, globusy
ziemskie, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, uszczelnienia wodoodporne lub izolacyjne, pierścienie wodoszczelne, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające i materiały izolacyjne, giętkie rurki niemetalowe, węże do podlewania, podpórki,
uchwyty do kwiatów wykonane z pianki, włókno szklane do izolacji,
materiały dźwiękoszczelne, powłoki antyodblaskowe do szyb, rękawice izolacyjne, izolacyjne lakiery, papier, zaprawy i tkaniny, szczeliwa
do połączeń, gumowe torby, pokrowce i worki do pakowania, gumowe pierścienie i korki gumowe, przędze i nici elastyczne lub z tworzyw sztucznych nie do użytku tekstylnego, skóra i imitacje skóry,
skóry zwierzęce, futra i skóry surowe, kufry, walizki i małe walizki, parasole przeciwsłoneczne, parasolki, parasole i laski, bicze i wyroby
siodlarskie, torebki damskie, torby plażowe, torby, worki, walizy i kufry podróżne, kosmetyczni bez wyposażenia, zestawy do kosmetyków, worki i siatki na zakupy, plecaki, torby sportowe (z wyjątkiem
toreb przystosowanych do określonych produktów), torby na zakupy
na kółkach, podróżne pokrowce na odzież, torby szkolne, portfele,
etui na karty kredytowe, dyplomatki, aktówki (wyroby skórzane), etui
na klucze (wyroby skórzane), portmonetki, puste torby na narzędzia,
skórzane pudła na kapelusze, nosidła, nosidełka i chusty do noszenia
dzieci, obroże i ubrania dla zwierząt, niemetalowe materiały budow-
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lane, cement, beton, powłoki, gips, kamień, marmur, drewno budowlane, fornir, boazerie, panele drewniane, sklejka, płyty parkietowe,
gips, żwir, cegły, szkło okienne budowlane, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, okładziny, powłoki, wyściółki (budownictwo), podłogowe płytki niemetalowe, kominy niemetalowe,
okna i drzwi niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, baseny kąpielowe, rury wodociągowe niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, akwaria (konstrukcje), meble, stoiska
wystawowe, lustra, ramy (z wyjątkiem budowlanych), dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, rattanu, wikliny, rogów, kości,
kości słoniowej, fiszbin, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, substytutów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, koszyki
i kosze niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, budy dla psów
i posłania dla zwierząt domowych, słupki do drapania dla kotów, tablice ogłoszeniowe, stoły z imadłami, ramki do haftowania, tablice
rejestracyjne niemetalowe, znaki wykonane z drewna lub z tworzyw
sztucznych, numery domów niepodświetlane i niemetalowe, wyroby niemetalowe i wyroby z metalu nieelektryczne, niemetalowe zawiasy i kołki, kojce, łóżeczka dziecięce, chodziki dla dzieci, kratownice
niemetalowe, deski podłogowe, materiał pościelowy z wyjątkiem
bielizny pościelowej, łóżka, śpiwory kempingowe, poduchy, poduszki, wezgłowia, podgłówki, wałki, podstawy łóżek, materace, wieszaki
i pokrowce na ubrania, kołki, karnisze i haki do zasłon, niemetalowe
klamki do drzwi, niemetalowe dozowniki stałe do ręczników, stojaki
na butelki, zatyczki do butelek, niemetalowe kije do mioteł, stojaki
na parasole, drabiny z drewna lub z tworzyw sztucznych, artykuły
dekoracyjne z tworzyw sztucznych do żywności, słomki do picia napojów, żaluzje wewnętrzne listwowe, manekiny krawieckie, nieelektryczne artykuły gospodarstwa domowego lub przybory kuchenne
i pojemniki, grzebienie i gąbki, szczotki, miotły, umywalki, materiały
do wytwarzania szczotek, pędzli, artykuły czyszczące, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego, szmatki do czyszczenia, ircha
do czyszczenia, przybory kuchenne, zastawa stołowa szklana, porcelanowa i ceramiczna, komplety garnków kuchennych, pojemniki termoizolacyjne do żywności i napojów, manierki, chłodziarki przenośne nieelektroniczne, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki,
wazony, świeczniki, gasidła do świec, piknikowe koszyki z naczyniami, korkociągi, otwieracze do butelek, metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, wieszaki na ręczniki [pręty i koła],
dozowniki papieru toaletowego, dozowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy, nocniki, suszarki na pranie, klamerki do bielizny, pojemniki na śmieci, deski do prasowania i pokrowce na deski do prasowania, torby izotermiczne, łapki na insekty, doniczki do kwiatów,
osłony na doniczki nie z papieru, kuwety dla zwierząt domowych,
kosze na śmieci, klatki dla zwierząt domowych, grzebienie dla zwierząt, zraszacze, rękawice ogrodnicze, pędzle do golenia, szczoteczki
do zębów, nić dentystyczna, mydelniczki, wykałaczki, przybory kosmetyczne, zestawy toaletowe, rozpylacze do perfum, wanienki dla
niemowląt przenośne, łyżki do butów, skarbonki niemetalowe, dzieła
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, liny (nie z kauczuku, nie do rakiet,
ani instrumentów muzycznych), sznurki, namioty, plandeki (nie ratunkowe, ani jako pokrycia wózków dziecięcych), żagle, worki i torby
do pakowania z tkanin, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały do wyściełania i wypychania (z wyjątkiem
gumy lub tworzyw sztucznych), sieci rybackie, hamaki, druty niemetalowe do pakowania lub wiązania, nici i przędza do celów włókienniczych, wełna uprzędzona, nici i przędza elastyczna lub z tworzyw
sztucznych do użytku tekstylnego, tkaniny, materiały do tapicerki,
bielizna pościelowa i domowa, bielizna stołowa nie z papieru, prześcieradła, poszewki, narzuty na łóżka, bielizna kąpielowa (z wyjątkiem odzieży), tekstylne ręczniczki do twarzy i ręczniki, pokrycia
ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw
sztucznych, bielizna stołowa nie z papieru, ceraty (obrusy), tkaniny
pościelowe w formie śpiworów, chusteczki tekstylne do zmywania
makijażu, moskitiery, bielizna domowa, etykiety z materiału tekstylnego, rolety tekstylne, chusteczki do nosa materiałów tekstylnych,
odzież, paski, rękawiczki (odzież), podwiązki, szelki, nakrycia głowy,
obuwie, skarpetki, pończochy, rajstopy, obuwie z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego, pantofle, kapcie, kozaki, botki, wkładki do obuwia,
obuwie plażowe, obuwie narciarskie, buty sportowe, czepki, kostiumy
kąpielowe i spodenki kąpielowe, odzież sportowa (z wyjątkiem odzieży do nurkowania), maski do spania, artykuły pasmanteryjne (z wyjątkiem nici i przędzy), pasmanteria, galanteria, koronki i hafty, wstążki
i szamerunek, guziki, haftki, szpilki i igły, zapięcia, kwiaty i owoce
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sztuczne, szpilki, haczyki i zamki do odzieży, zapięcia do ubrań,
ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, nie z metalu szlachetnego,
ozdoby do włosów, wstążki do włosów i siatki do włosów, szpilki
do włosów i spinki [wsuwki] do włosów, spinki [klamerki] do włosów,
peruki, wisiorki, zawieszki, zamki błyskawiczne, sznurowadła do obuwia, sprzączki do obuwia, zapięcia do szelek, klamry do pasków, elastyczne wstążki, falbanki do odzieży (ozdoby koronkowe), łatki
do przyprasowywania dla ozdoby lub naprawy artykułów tekstylnych
(artykuły pasmanteryjne), pudełka na przybory do szycia, dywany
i chodniki, chodniczki, maty, linoleum, pokrycia podłogowe (wyjątkiem płytek i farb), dekoracje ścienne (nietekstylne), dywaniki samochodowe, maty łazienkowe (dywaniki), maty gimnastyczne, maty
anty poślizgowe, darń sztuczna, gry, zabawki, hulajnogi (zabawki),
śmieszne gadżety, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie
cukierków, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], maski zabawkowe, latawce, karty do gry, artykuły
gimnastyczne i sportowe (z wyjątkiem artykułów do pływania, odzieży, mat i obuwia), wędki do łowienia, żyłki do wędek, haczyki wędkarskie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych i artykuły gimnastyczne, stacjonarne rowery treningowe, zabawki dla zwierząt domowych, automaty
do gier na monety, gry i urządzenia do gier inne niż te przystosowane
do użytku tylko z odbiornikami telewizyjnymi, zewnętrznymi wyświetlaczami lub monitorami, mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, krokiety, owoce, grzyby i warzywa konserwowane, suszone, mrożone i gotowane, miąższ owoców i sałatki owocowe,
sałatki warzywne, mięso, ryby, warzywa i owoce w puszkach, dżemy,
marmolada, owoce gotowane, galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, soja konserwowana spożywcza, proteiny spożywcze, wywar, bulion, gęste zupy,
zupy, soki roślinne do gotowania, jaja, mleko, masło, śmietana, jogurty, ser i inne produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze jadalne, preparaty
do wyrobu bulionu, ziemniaczane chipsy, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady,
napary inne niż do celów leczniczych, cukier, słodziki naturalne, glukoza do celów spożywczych, ryż, tapioka, sago, makarony, kasza manna, mąka i preparaty zbożowe, suszone płatki zbóż, chleb, wyroby
ciastkarskie, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, tarty, placki, wyroby
cukiernicze, lody spożywcze, miód, melasa, mleczko pszczele spożywcze inne niż do celów medycznych, anyż, anyż gwiaździsty, ekstrakt słodu do celów spożywczych, aromaty inne niż olejki eteryczne,
preparaty aromatyczne do żywności, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, keczup, majonez, przyprawy, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zioła do celów spożywczych, przyprawy, zioła ogrodowe konserwowane, lód, lody, kanapki, pizza, przekąski na bazie ryżu,
sajgonki, sushi, tabule, tortille, tacos, produkty rolne, ogrodnicze i leśne nie preparowane i nie konserwowane, ziarna (nasiona), darń naturalna, owoce i warzywa świeże, algi do spożycia przez ludzi, grzyby
świeże, zioła ogrodowe świeże, skorupiaki, ikra rybia, nasiona, cebulki
kwiatowe, drzewa, krzewy, rośliny i kwiaty naturalne, choinki, artykuły
spożywcze i napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, słód, przynęty
dla wędkarstwa, zwierzęta żywe, piwo, woda mineralna i gazowana
i inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, lemoniada, napoje
owocowe i soki owocowe, sok pomidorowy, soki warzywne (napoje),
syropy do napojów, preparaty do sporządzania napojów (z wyjątkiem
tych wykonanych na bazie kawy i herbaty lub kakao i napojów na bazie mleka), pastylki i proszki do sporządzania napojów gazowanych,
esencje do sporządzania napojów, preparaty do sporządzania likierów, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, aperitify, cydr, koktajle
na bazie napojów alkoholowych, alkohol poprawiający trawienie (likiery i alkohole wysokoprocentowe), brandy, alkohole wysokoprocentowe, wina, rum, wódka, whisky, tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki,
zapalniczki dla palaczy, cygarnice i papierośnice, kieszonkowe aparaty
do samodzielnego zwijania papierosów, filtry do papierosów, popielniczki, gilotynki do cygar, bibułki papierosowe, fajki, przybory
do czyszczenia fajek, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie, zapewnianie szkoleń, kształcenie praktyczne [pokazy], szkolenia
i edukacja w zakresie programowania, instalacji eksploatacji i konserwacji komputerów, telefonów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
rozrywkowe, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy),
usługi parków rozrywki, zajęcia sportowe, usługi klubów zdrowia
(sprawności fizycznej), udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, usługi klubowe [rozrywka

787

lub nauczanie], imprezy kulturalne, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi biblioteczne, przygotowanie materiałów do publikacji,
przygotowanie do publikacji książek i czasopism on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), usługi biblioteczne elektroniczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych, informacji i danych audio lub wideo, gier i rozrywki,
dostarczanie gier za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kompozycji muzycznych, produkcja przedstawień i filmów, wypożyczanie
aparatury filmowej, filmów, magnetowidów, telewizorów, kaset wideo,
nagrań fonograficznych, nagrań dźwiękowych, urządzeń audio, kamer, magnetowidów, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do projekcji filmowej, aparatów kinematograficznych i akcesoriów, dekoracji do widowisk i teatralnych, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), podwodnego sprzętu do nurkowania,
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc
na pokazy, wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi
agencji dystrybucji biletów (rozrywka), organizowanie loterii, informacje o wydarzeniach edukacyjnych lub rozrywkowych, świadczenie
usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, fotografia, fotoreportaże, usługi świadczone przez reporterów, nagrywanie [filmowanie] na taśmach wideo,
montaż taśm wideo, produkcja mikrofilmów, tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie konferencji online, grup i forów dyskusyjnych,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych
stronach a mianowicie dostarczanie muzyki online z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach (w formacie plików MP3) a mianowicie dostarczanie muzyki online (nie do pobrania) z stron internetowych w Internecie (pliki
w formacie MP3).

(111) 302583
(220) 2017 03 11
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) Chen Rui Li, Shantou, CN.
(540) Kailijumei
(540)

(210) 468729

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, maski kosmetyczne, kosmetyki, błyszczyki
do ust, tusze do rzęs, ołówki do brwi, środki do czyszczenia zębów,
puder do makijażu, szampony, róż kremowy, 21 przybory kosmetyczne, gąbki toaletowe, szczotki, szczoteczki do brwi, przyrządy do demakijażu, puszki do pudru, grzebienie, szczoteczki do zębów, nici
dentystyczne, wykałaczki, termosy, 35 reklama, reklama zewnętrzna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy
towarów, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi agencji importowo -eksportowych, usługi marketingowe,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw].
(111) 302584
(220) 2017 03 13
(210) 468732
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 24
(732) ENERPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) enerpor
(510), (511) 17 izolacje budynków, docieplenia i ocieplenia budynków, ciepłochronne materiały, wełna mineralna, materiały wypełniające, uszczelniające, izolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone.
(111) 302585
(220) 2017 03 13
(210) 468736
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno, PL.
(540) WÓDKA Z MAZUR
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(540)

(111) 302588
(220) 2017 03 13
(210) 468767
(151) 2017 09 05
(441) 2017 04 18
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Chocolate PLACE
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, zielony, biały,
żółty, jasnozielony, ciemnozielony, jasnożółty, ciemnożółty,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 06.03.01, 18.03.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe.

Kolor znaku: różowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, czekolada mleczna, czekoladki, czekolady
nadziewane, substytuty czekolady, słodycze czekoladowe, cukierki
czekoladowe, wyroby cukiernicze z czekolady, trufle czekoladowe,
pralinki, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, praliny wytworzone z czekolady, słodycze piankowe, cukierki, orzechy
w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, migdały w polewie
czekoladowej, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, słodycze
zawierające owoce, owoce w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze, słodycze.

(111) 302586
(220) 2017 03 13
(151) 2017 09 25
(441) 2017 04 18
(732) TERMDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda, PL.
(540) TERMDACH
(540)

(210) 468756

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do formowania maszynowego, rury do kotłów jako części maszyn, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, pompy jako części maszyn lub silników, pompy jako maszyny, pompy do instalacji grzewczych, prasy jak maszyny do celów
przemysłowych, wirówki mleczarskie, wymienniki ciepła jako części
maszyn, 11 rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, elementy grzejne, instalacje do schładzania wody,
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, urządzenia do chłodzenia mleka, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do podgrzewaczy, podgrzewacze powietrza,
podgrzewacze wody, pompy cieplne, aparatura do wentylacji, wentylatory jako urządzenia do klimatyzacji, zasobniki ciepła, zbiorniki
ciśnieniowe wody, 37 wynajem sprzętu budowlanego, czyszczenie
budynków od zewnątrz, instalowanie drzwi i okien, instalowanie
i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, tynkowanie, usługi dekarskie.
(111) 302587
(220) 2017 03 13
(210) 468762
(151) 2017 09 26
(441) 2017 04 18
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.12, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.

(111) 302589
(220) 2017 03 13
(210) 468776
(151) 2017 09 11
(441) 2017 04 18
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Z MIŁOŚCI do smaku POUR L’AMOUR du goût
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 16 książki, broszury, materiały piśmienne, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe,
kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki,
publikacje drukowane, 41 publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line
materiałów niepobieralnych, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie gier
elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, 42 tworzenie i utrzymywanie blogów i forów dla osób trzecich,
hosting treści cyfrowych w postaci dzienników, forów i blogów on-line, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników, forów i blogów on-line.
(111) 302590
(220) 2017 03 13
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 24
(732) SZPAKIEWICZ MICHAŁ, Kraków, PL.
(540) RESPIRO system
(540)

(210) 468787

Kolor znaku: zielony, żółty, różowy, niebieski, fioletowy
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, arty-
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kuły ortopedyczne, materiały do zszywania, stosowane w chirurgii,
urządzenia terapeutyczne i wspomagające, przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną.

(111) 302591
(220) 2017 03 13
(210) 468800
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 08
(732) BOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Węgrów, PL.
(540) E BOMET
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny rolnicze, mechaniczne narzędzia
rolnicze, kosiarki, części zamienne do maszyn, urządzeń i narzędzi
rolniczych, 8 ręczne narzędzia ogrodnicze i leśne sterowane ręcznie,
35 usługi sprzedaży w sklepie lub hurtowni z: urządzeniami i maszynami rolniczymi, mechanicznymi narzędziami rolniczymi, kosiarkami,
częściami zamiennymi do maszyn, urządzeniami i narzędziami rolniczymi, ręcznymi narzędziami ogrodniczymi, przyczepami rolniczymi
i samochodowymi, ciągnikami, kombajnami, materiałami do uszczelniania i do izolowania, uszczelkami gumowymi, pasami klinowymi,
wężami z gumy i tworzywa, odzieżą ochronną i roboczą, usługi przedstawicielstw handlowych na rzecz osób trzecich, w zakresie towarów
wymienionych w wykazie, 37 naprawa sprzętu rolniczego, naprawa
maszyn i pojazdów rolniczych, 44 doradztwo zawodowe w zakresie
mechanizacji rolnictwa, ekspertyzy i opiniowanie w branży rolniczej.
(111) 302592
(220) 2017 03 13
(210) 468801
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 08
(732) LASKOWSKI PIOTR 6 -ŚCIAN BIURO NIERUCHOMOŚCI,
Oborniki Śląskie, PL.
(540) SZEŚĆ ŚCIAN
(540)

(531) 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania),
zarządzanie nieruchomością.
(111) 302593
(220) 2017 03 13
(210) 468803
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO -PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) UTP UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO -PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.01.01, 26.13.25
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(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie
osiągnięć naukowo -badawczych, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, informacja o edukacji, doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne, nauczanie korespondencyjne i internetowe, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie wystaw
z dziedziny edukacji lub nauki, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
obozów i imprez turystycznych i sportowych, usługi wydawnicze,
publikowanie książek, wypożyczanie książek, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie tekstów edukacyjnych, naukowych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 42 badania
oraz usługi naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, usługi w zakresie opinii i ekspertyz naukowych, usługi w zakresie prac innowacyjno -wdrożeniowych i ekspertyz technicznych,
transfer technologii w postaci prac badawczo -rozwojowych dla osób
trzecich, 45 analizy i ekspertyzy prawne, zarządzanie prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej i intelektualnej, doradztwo
i licencjonowanie w zakresie własności intelektualnej i prawnej, informacja patentowa.

(111) 302594
(220) 2017 03 14
(210) 468837
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 08
(732) MARCO MARCONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leszno, PL.
(540) ”MM CALENDARS”
(510), (511) 16 czasopisma, kalendarze, książki, notatniki, skorowidze, zeszyty.
(111) 302595
(220) 2017 03 14
(210) 468839
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 08
(732) MARCO MARCONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leszno, PL.
(540) ”MARCO MARCONI”
(510), (511) 16 czasopisma, kalendarze, książki, notatniki, skorowidze, zeszyty, 35 reklama, pośrednictwo handlowe, 40 usługi drukowania, introligatorstwo.
(111) 302596
(220) 2017 03 14
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) NOWAK GABRIELA, Kolbuszowa, PL.
(540) Adaptix
(540)

(210) 468844

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 komputery, części komputerowe, monitory i urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry komputerowe, 35 tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe
zarządzanie plikami, pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji)
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
sortowanie danych w bazach komputerowych, 37 komputery (instalowanie, konserwacja i naprawy), 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, programowanie oraz projektowanie systemów
komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ochrona antywirusowa, odzyskiwanie danych komputerowych,
tworzenie i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja, konserwacja, powielanie i wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, hosting serwerów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, 45 licencjonowanie programów komputerowych.
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(111) 302597
(220) 2017 03 14
(210) 468845
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 08
(732) TOPFARM MARTA FRĄCKOWIAK-PIĘTA, KAROLINA
FURMAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Luboń, PL.
(540) TFG
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 01.01.02, 01.01.25, 24.13.09, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą
produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych,
domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością.
(111) 302598
(220) 2017 03 14
(210) 468853
(151) 2017 09 26
(441) 2017 04 24
(732) TOPFARM MARTA FRĄCKOWIAK-PIĘTA, KAROLINA
FURMAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Luboń, PL.
(540) Apteka TopFarm TFG
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą
produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych,
domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością.
(111) 302599
(220) 2017 03 14
(210) 468861
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 08
(732) SMYK Global Assets GmbH c/o Hausermann + Partner AG,
Bern, CH.
(540) Smyk Cały dla małych!
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, ciemnożółty, fioletowy, biały
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, odzież dla dzieci i niemowląt, obuwie, nakrycia
głowy, bielizna, kostiumy i stroje kąpielowe oraz plażowe, czepki ką-
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pielowe, wyroby pończosznicze, stroje maskaradowe, maski na oczy,
ogrzewacze stóp, nieelektryczne, ogrzewacze rąk [odzież], paski
[odzież], apaszki, chusty [odzież], szale i szaliki, krawaty, skarpetki,
28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, automaty do gier, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, baseny do zabawy, serpentyny,
wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], maski teatralne, zabawki dla zwierząt, latawce,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzone drogą on-Iine
i przez sklepy stacjonarne, w zakresie następujących towarów: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, bielizny, kostiumów i strojów kąpielowych oraz
plażowych, czepków kąpielowych, wyrobów pończoszniczych, dodatków do odzieży, pasmanterii, zabawek i gier, gier elektronicznych, książek, e-booków, płyt i innych nośników danych, akcesoriów papierniczych, akcesoriów szkolnych, plecaków, tornistrów, piórników, worków
na obuwie, tabletów, telefonów, artykułów i akcesoriów sportowych,
sprzętu sportowego, kosmetyków, mebli, pościeli i tekstyliów, koców,
śpiworków, wózków i leżaczków dziecięcych, nosidełek dla dzieci,
chodzików dla dzieci, rowerów dla dzieci, produktów do pielęgnacji
i higieny, fotelików samochodowych, akcesoriów do karmienia dzieci
i niemowląt, naczyń i sztućców, podgrzewaczy do butelek, elektronicznych niań, wykrywaczy oddechu, artykułów do szycia, ozdobnych artykułów tekstylnych, ozdób do włosów, wałków do włosów, artykułów
do upinania włosów, peruk, sztucznych włosów, sztucznych owoców,
warzyw i kwiatów, sztucznej biżuterii, słodyczy, napojów, laktatorów,
perfum, akcesoriów dla kobiet w ciąży i mam, w tym mam karmiących, toreb, toreb do wózków, torebek, modeli zdalnie sterowanych
i akcesoriów do takich modeli, ogniw do modeli zdalnie sterowanych,
silników do modeli zdalnie sterowanych, akcesoriów modelarskich,
wyposażenia wnętrz, małego AGD, akcesoriów do sprzątania, agencje
importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy kosztów, analizy i badania
rynkowe, analizy i badania zachowań klientów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, handlowe wyceny, public relations,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, rekrutacja personelu, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi zaopatrzenia osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc i doradztwo w zakładaniu
i prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych i/lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego.

(111) 302600
(220) 2017 03 14
(151) 2017 08 25
(441) 2017 04 18
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) K
(540)

(210) 468864

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo -osobowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe, samochody dostawcze, części zamienne do samochodów, samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półciężarowe, samochody elektryczne.
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)

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.
366674
379111
380216
382445
386302
390659
391604
401737
408754
408969
408970
410974
411586
411931
422121
422849
422902
427396
428146
428235
430896
431087
431224
431226
431227
431426
432861
432863
432906
433429
435596
435641
436542
436923
436975
437099
437196
437822
438108
438246
440002
440003
440856
441170
441459
442566
443851
445790
445903
446057
446256
446335
446338
446353

12/2010
07/2011
09/2011
13/2011
19/2011
01/2012
03/2012
20/2012
08/2013
09/2013
09/2013
12/2013
13/2013
14/2013
06/2014
07/2014
07/2014
15/2014
17/2014
17/2014
22/2014
22/2014
22/2014
22/2014
22/2014
23/2014
26/2014
26/2014
26/2014
01/2015
05/2015
05/2015
07/2015
07/2015
07/2015
08/2015
08/2015
10/2015
10/2015
10/2015
13/2015
13/2015
15/2015
15/2015
16/2015
18/2015
20/2015
23/2015
24/2015
24/2015
24/2015
25/2015
25/2015
25/2015

446355
446902
447272
449494
449610
451016
451041
451326
451447
451448
451929
452086
452327
453285
453290
453620
453729
454462
454466
456823
456862
459017
459338
459669
459867
460037
460038
461958
463108
464415
465174
466355
466374
467036
468888
469010
469012
469032
469511
469554
469575
470462
470464
470481
470810
471513
471783
471940
472385
472419
472449
472526
472959
473358

25/2015
26/2015
1/2016
5/2016
5/2016
8/2016
8/2016
9/2016
9/2016
9/2016
10/2016
10/2016
11/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT08/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

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.
355889
370778
382887
388349
393849
406029
411824
414293
414836
414837
414848
414851
419371
419372
419373
419488
425221
425222
438807
441711
441712
443824
445984
448210
449852
450555
451369
451658
451953
453446
454362
454498
454523
454609
454755
460139
461324
464424
465116
465598
465599
465650
465785
466234
466315
467007
467276
467885
467898
468306
469648
470453
470686
471429
471430
471628

17/2009
18/2010
13/2011
23/2011
06/2012
03/2013
14/2013
18/2013
19/2013
19/2013
19/2013
19/2013
01/2014
01/2014
01/2014
23/2013
12/2014
12/2014
11/2015
16/2015
16/2015
20/2015
24/2015
2/2016
5/2016
10/2016
9/2016
9/2016
10/2016
13/2016
14/2016
15/2016
15/2016
18/2016
15/2016
ZT26/2017
U
ZT04/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT24/2017
U
U
ZT27/2017
ZT31/2017
ZT27/2017

471793
472289
472531
472563
472692
472987
473117
473382
473437
473570
473607
473612
473690
473698
473700
473703
473832
473880
474016
474056
474144
474145
474177
474235
474346
474353
474365
474437
474438
474447
474448
474457
474488
474512
474524
474525
474527
474528
474529
474567
474573
474574
474576
474614
474631
474661
474749
474780
474818
474845
474851
474890
474907
474945
474999
475047

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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475234
475235
475236
475237
475252
475320
475321
475463
475680
475818
475822
475825
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

475832
475833
475835
475836
475838
475882
476259
476841
476949
477229
477440
477871

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

63
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.
411199
424507
426420
427936
427937
427938
430952
437127
442281
443312
444457
444638

12/2013
11/2014
14/2014
16/2014
16/2014
16/2014
22/2014
08/2015
17/2015
19/2015
22/2015
22/2015

445174
446540
449753
451437
451439
451612
451686
451690
452166
455719
457124

22/2015
25/2015
5/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
10/2016
/
/

64
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),
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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.
033221 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CLARIANT AG, MUTTENEZ, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Archroma IP GmbH, Reinach, Szwajcaria.
046948 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MANNESMANNRÖHREN-WERKE AG,
MÜLHEIM AN DER RUHR, Niemcy i dokonanie wpisu: Salzgitter
Mannesmann GmbH, Salzgitter, Niemcy.
061308 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PERNOD RICARD DENMARK A/S, KOPENHAGA, Dania i dokonanie wpisu: UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854.
062737 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BEL LEERDAMMER B.V., SCHOONREWOERD, Holandia i dokonanie wpisu: Royal Bel Leerdammer
B.V., Schoonrewoerd, Holandia.
065317 2017 11 16 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.
068360 2017 11 03 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.
068360 2017 11 03 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.
068360 2017 11 03 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.
076218 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu:
TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 192734368.
076227 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368.
077103 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA „COPERNICUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, Polska
341541915 i dokonanie wpisu: MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, Polska 341541915.
080032 2017 11 23 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 10296/17/526) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540966 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80032 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
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NAL HOLDING INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC,
Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.

080347 2017 11 13 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.

092074 2017 11 16 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.

083198 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wojciech Chmielecki, Gdańsk, Polska
i dokonanie wpisu: WOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska.

094130 2017 11 03 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.

083564 2017 11 16 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.

094130 2017 11 03 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.

086162 2017 11 28 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.

094130 2017 11 03 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.

088665 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
088666 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
088667 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
089037 2017 11 17 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.
089445 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALZA CORPORATION,
MOUNTAIN VIEW, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
ALZA CORPORATION, VACAVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki.
089644 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
090844 2017 11 27 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.
090871 2017 11 27 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 r. do dnia 30.08.2018 r.”
092016 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIO-

094289 2017 11 27 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.
095727 2017 11 16 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.
096178 2017 11 28 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.
096728 2017 11 17 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.
096729 2017 11 17 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.
098606 2017 11 27 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.
098675 2017 11 27 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.
099384 2017 11 28 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.
099385 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
099386 2017 11 28 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.
099404 2017 11 28 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.
100767 2017 11 28 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.
100771 2017 11 28 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.
100772 2017 11 28 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.
100773 2017 11 28 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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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
104026 2017 11 03 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.
104026 2017 11 03 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.
104026 2017 11 03 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.
104947 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM FERROVARIA S.P.A.,
SAVIGLIANO, Włochy i dokonanie wpisu: ALSTOM FERROVIARIA
S.p.A., Savigliano, Włochy.
105468 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HANKA 1923 Słodycze Polskie Kopczyńscy” Sp.j., Toruń, Polska 340587022 i dokonanie wpisu: PACIFICSHORE TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY, Nicosia, Cypr.
110885 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „FRUKTUS” Stanisław Kowalczyk i Wspólnicy Spółka
Jawna, Wąsosz Dolny, Polska 150504678 i dokonanie wpisu: FRUKTUS KOWALCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsosz Dolny, Polska 150504678.
110885 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRUKTUS KOWALCZYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsosz Dolny, Polska
150504678 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

101245 2017 11 28 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.

112245 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLLENA-AROMA Fabryka Substancji
Zapachowych Spółka z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA-AROMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki, Polska 012062397.

101415 2017 11 28 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.

113576 2017 11 07 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.

101692 2017 11 17 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.

115815 2017 11 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kompania Spirytusowa „Wratislavia” Polmos Wrocław Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu:
AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 001100873.

102766 2017 11 28 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.
102767 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-

119107 2017 11 09 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 KOMANDYTOWO AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 356357380.
119107 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDY-

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

TOWO AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 356357380 i dokonanie wpisu:
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
356357380.
119410 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TIPTOPOL Spółka z o. o., Pobiedziska, Polska 008491569 i dokonanie wpisu: TIP-TOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pobiedziska, Polska 008491569.
119856 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MOTT’S LLP, RYE BROOK, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mott`s LLP, Plano, Stany
Zjednoczone Ameryki.
121002 2017 11 06 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.
121774 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ECOLABAD” Laboratorium Fizyko-Chemiczne Badania i Analizy Środowiska Zbigniew Lizak, Katarzyna
Niedbała, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: „ECOLABAD” LABORATORIUM FIZYKO-CHEMICZNE BADANIA I ANALIZY ŚRODOWISKA
S.C. KATARZYNA NIEDBAŁA, ZBIGNIEW LIZAK, Łódź, Polska.
121808 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HUHTAMAKI COMPANY MANUFACTURING, DESOTO, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Huhtamaki Packaging, Inc., DeSoto, Stany Zjednoczone Ameryki.
121808 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huhtamaki Packaging, Inc., DeSoto,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Huhtamaki, Inc.,
DeSoto, Stany Zjednoczone Ameryki.
121809 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HUHTAMAKI COMPANY MANUFACTURING, DESOTO, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Huhtamaki Packaging, Inc., DeSoto, Stany Zjednoczone Ameryki.
121809 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huhtamaki Packaging, Inc., DeSoto,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Huhtamaki, Inc.,
DeSoto, Stany Zjednoczone Ameryki.
122942 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: APOLLO TYRES SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED, DRUBAN, Republika Południowej Afryki i dokonanie wpisu: APOLLO DURBAN (PTY) LIMITED, Durban, Republika
Południowej Afryki.
122942 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APOLLO DURBAN
(PTY) LIMITED, Durban, Republika Południowej Afryki i dokonanie
wpisu: APOLLO TYRES AFRICA (PTY) LTD, Boksburg, Republika Południowej Afryki.

795

SHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
127591 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BENENATI” KOMAN-MATUSZEWSKI-SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 004319158 i dokonanie wpisu: BENENATI MATUSZEWSKI - SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 004319158.
131470 2017 11 13 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.
132307 2017 11 15 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 3513/17/264) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2535556 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-132307 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”.
132563 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., MEKSYK,
Meksyk i dokonanie wpisu: BECLE, S.A. DE C.V., Granjas Mexico,
Meksyk.
133100 2017 11 28 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.
133712 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Montewski Stanisław,Montewska Ewa
Dom Herbaty AROMAT S.C., Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
MONTEWSKA-GRABOWSKA EWA DOM HERBATY AROMAT, Poznań,
Polska 302853281.
134280 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BEBE STORES INC., BRISBANE, 380 VALLEY
DRIVE CALIFORNIA 94005, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BB Brand Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki.
135916 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PGE Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów Spółka Akcyjna, Rogowiec, Polska 000560236 i dokonanie wpisu: PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów, Polska 000560207.

122991 2017 11 13 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.

137902 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 września
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 4112/17/530) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543280 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-137902 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.

123886 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC.,, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki.

138468 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITT MANUFACTURING ENTERPRISES,
INC., 1105 North Market Street Wilmington, Delaware 19801, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ITT MANUFACTURING
ENTERPRISES LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.

124228 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHE-

138954 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST Sp. z o.o., Świebodzice,
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Polska i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
138955 2017 11 17 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.
139983 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BEBE STORES INC., 380 VALLEY DRIVE,
BRISBANE, California 94005, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BB Brand Holdings LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki.
140001 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITT MANUFACTURING ENTERPRISES,
INC., 1105 North Market Street Wilmington, Suite 1217 Wilmington,
Delaware 19801, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
140171 2017 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EKOINSTAL JAN KLUSKO I PARTNERZY”
SPÓŁKA JAWNA, 40-881 Katowice ul. Chrobrego 26/44 i dokonanie wpisu: EKOINSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska
271008448.
140641 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.,
38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 13, Polska i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno, Polska 364383766.
142769 2017 11 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 2 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 4398/17/706) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540286 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym na znak towarowy o numerze R-142769 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółek: Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach; Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach; Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu; Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą
w Krasnymstawie: Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie; S.C.
Cersanit Romania z siedzibą w Roman (Okręg Neamt), Rumunia”.
143299 2017 11 28 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.
144104 2017 11 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.
144167 2017 11 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.
144249 2017 11 13 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.
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144250 2017 11 13 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.
144617 2017 11 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 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 9182/17/132) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2538120 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-144617, ustanowiony na rzecz
spółki Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa siedzibą w Warszawie”.
145129 2017 11 13 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.
145154 2017 11 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18234/16/363) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2516082 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145154 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej wobec Smyk Global Assets GmbH z siedzibą w Bernie, Szwajcaria”.
146753 2017 11 14 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.
146776 2017 11 13 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.
147544 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
147545 2017 11 28 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.
148186 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HAMMER-MED PIOTR R. HAMMER, Łódź,
Polska 472850193 i dokonanie wpisu: HAMMERMED MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 360599587.
148275 2017 11 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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148764 2017 11 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.

150907 2017 11 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.

148877 2017 11 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.

151578 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLFARMEX IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 610003466 i dokonanie
wpisu: POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, Polska 610003466.

148878 2017 11 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.
148879 2017 11 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.
148996 2017 11 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.
149109 2017 11 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.
149266 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLFARMEX IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 610003466 i dokonanie
wpisu: POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, Polska 610003466.
149995 2017 11 13 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.
150427 2017 11 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.
150826 2017 11 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.
150883 2017 11 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.

151591 2017 11 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.
151731 2017 11 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umów licencyjnych z dnia 19 grudnia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez BIKOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOPŚCIĄ, Gdańsk, Polska na
czas nieokreślony.”
151996 2017 11 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.
152472 2017 11 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.
153786 2017 11 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.
153787 2017 11 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.
154085 2017 11 28 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.
154092 2017 11 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.
154324 2017 11 13 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.
154610 2017 11 13 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.
155486 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., 1441 Gardiner Lane LOUISVILLE
Kentucky 40213, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
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Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
157069 2017 11 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 2 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 4399/17/107) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540282 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R-157069 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółek: Cersanit
S.A. z siedzibą w Kielcach; Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach; Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu; Cersanit IV Sp.
z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie: Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą
w Opocznie; S.C. Cersanit Romania z siedzibą w Roman (Okręg
Neamt), Rumunia”.
159032 2017 11 13 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.
159341 2017 11 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.
160879 2017 11 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Centrum Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Maciej Żabówka, Maciej Bylica, 33-100 Tarnów ul. Kościuszki 35, Polska 851767300 i dokonanie wpisu: CENTRUM SZYBKIEJ
DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ KARDIOMED MACIEJ ŻABÓWKA, EWA ŻABÓWKA, Tarnów, Polska 851767300.
161044 2017 11 16 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.
161305 2017 11 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.
161929 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI USŁUG I HANDLU CIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pogwizdów, Polska 180190245 i dokonanie wpisu:
CIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pogwizdów, Polska 180190245.
162354 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład Mięsny Dobrowolscy Spółka
z o.o., Wadowice Górne, Polska 831222119 i dokonanie wpisu: DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice Górne, Polska 831222119.
162849 2017 11 07 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.

Nr 2/2018

164057 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
165394 2017 11 13 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.
167012 2017 11 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.
167368 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, Polska 280580233 i dokonanie
wpisu: TRYUMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, Polska 831351006.
167372 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ASA Sp. z o.o., Głubczyce, Polska
531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de
Henares, Hiszpania.
167408 2017 11 13 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.
167430 2017 11 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.
168646 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLFARMEX IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 610003466 i dokonanie
wpisu: POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, Polska 610003466.
169335 2017 11 14 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.
169560 2017 11 14 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.

163365 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dom Herbaty „AROMAT” s.c. Stanisław
Montewski, Ewa Montewska, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
DOM HERBATY „AROMAT” EWA MONTEWSKA-GRABOWSKA, Poznań, Polska 302853281.

169585 2017 11 17 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.

163747 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z o.o., Głubczyce,
Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L.,
Azuqueca de Henares, Hiszpania.

170683 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
171180 2017 11 17 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.
172484 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę 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.
172752 2017 11 13 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.
172753 2017 11 13 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.
173476 2017 11 13 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.
174043 2017 11 28 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.
174045 2017 11 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.
174047 2017 11 17 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.
174082 2017 11 17 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.
174083 2017 11 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.
174377 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
174581 2017 11 17 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.
175269 2017 11 13 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.
175295 2017 11 17 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.
175300 2017 11 17 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.
175854 2017 11 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.
176536 2017 11 13 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.
176673 2017 11 13 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.
176839 2017 11 27 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.
177558 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LekSeek Polska Pajek & Wójcicki Spółka
Jawna, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „LEKSEEK POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147177262.
177713 2017 11 13 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.
178405 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380
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i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 002050380.
178675 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011632332
i dokonanie wpisu: CENTRUM KROKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362418526.
180776 2017 11 27 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.
181839 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BESTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
180393882 i dokonanie wpisu: BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180393882.
180940 2017 11 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 4391/17/899) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540652 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym na znak towarowy o numerze R-180940 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa
Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółek: Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach; Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach; Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu; Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą
w Krasnymstawie: Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie; S.C.
Cersanit Romania z siedzibą w Roman (Okręg Neamt), Rumunia”.
181839 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180393882
i dokonanie wpisu: BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180393882.
182263 2017 11 16 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.
183402 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: POLSAT BRANDS AG, Buttikon, Szwajcaria.
183402 2017 11 21 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 3,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 3) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 3,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 53) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
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188081 2017 11 28 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.
188257 2017 11 28 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.
188552 2017 11 14 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.
188798 2017 11 28 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.
191097 2017 11 14 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.
191098 2017 11 17 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.
191272 2016 10 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „RTS WIDZEW ŁÓDŹ” SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź, Polska 100360913 i dokonanie wpisu: „RTS WIDZEW ŁÓDŹ” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Łódź, Polska 100360913.
192427 2017 11 28 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.
192470 2017 11 17 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.

185005 2017 11 16 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.

193176 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.

185595 2017 11 13 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.

193266 2017 11 28 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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194065 2017 11 17 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.
194070 2017 11 17 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.
194079 2017 11 28 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.
194578 2017 11 28 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.
194509 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
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 4102/17/209) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540497 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-194509 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
194820 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146980146.
194820 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
194820 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA
Z OGRANIOCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska.
194820 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANIOCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
195101 2017 11 17 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.
195105 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,

801

Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
105106 2017 11 28 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.
195107 2017 11 28 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.
196080 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 243398508 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528.
197141 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NIVEA Polska SA, Poznań, Polska
630007112 i dokonanie wpisu: NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630007112.
197296 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORKLA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
197343 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.
197346 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.
197347 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.
197463 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BESTA” Export-Import Bernadeta Tomków, Wrocław, Polska 006032001 i dokonanie wpisu: BESTA IM. STANISŁAWA
TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 363010135
197571 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
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Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.
197572 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.
197573 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.
197574 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.
197575 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.
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ków, Polska 351303645 i dokonanie wpisu: CLICKFASHION GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 121132475.
204534 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hammer-Med Piotr R. Hammer, Łódź,
Polska 472850193 i dokonanie wpisu: HAMMERMED MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 360599587.
205373 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT HERTS, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES
LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
205374 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT HERTS, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES
LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
205375 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT HERTS, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES
LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
205445 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACCO BRANDS CORPORATION, LINCOLNSHIRE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ACCO
BRANDS CORPORATION, Lake Zurich, Stany Zjednoczone Ameryki.
206725 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
207062 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KONWAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.J. Jaworski Janusz, Przybył Robert, Warszawa, Polska
010939420 i dokonanie wpisu: KONWAR ROBERT PRZYBYŁ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 010939420.
208309 2017 11 09 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.

197804 2017 11 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 19 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 4339/17/181) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528958 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197804 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”.

208552 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 015493258 i dokonanie wpisu: BIG-ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 015493258.

197813 2017 11 17 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.

209079 2017 11 28 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.

199798 2017 11 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411; „CERAMIKA
TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne.”.

209470 2017 11 16 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.

199993 2017 11 27 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.
203215 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: F.U.H. „GLOBAL” Dragoslav Škobo, Kra-

209470 2017 11 16 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.
209472 2017 11 16 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.
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209472 2017 11 16 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.

212066 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Spółka z o.o., Kamień Duży, Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140778739.

209511 2017 11 16 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.

212066 2017 11 16 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.

209511 2017 11 16 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.

212108 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej
SIECHNICE Spółka z o.o., Siechnice, Polska 930346276 i dokonanie
wpisu: O MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365610224.

210016 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „ELTUR-WAPORE” Spółka z o.o., Bogatynia,
Polska 230903528 i dokonanie wpisu: EPORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogatynia, Polska 230903528.

212779 2017 11 08 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.

210057 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Andrzej Zaremba, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: ZAREMBA ANDRZEJ, Wycinki Osowskie,
Polska.
211042 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), PARYŻ,
Francja i dokonanie wpisu: SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, SASU, Paryż, Francja.
211047 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), PARYŻ,
Francja i dokonanie wpisu: SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, SASU, Paryż, Francja.
211129 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RT-MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy Spółka Jawna, Białystok, Polska i dokonanie wpisu: ART.-MOTOR LESCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Solniczki,
Polska 050584730.
211205 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WHITE STAR REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012455435 i dokonanie wpisu: POLAND BUSINESS PARK XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140145804.
211264 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EURONOVA Spółka z o.o., Kraków, Polska
351149256 i dokonanie wpisu: EURONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków,
Polska 351149256.
211520 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IMMOBILE Sp. z o.o., Bydgoszcz, Polska
091563086 i dokonanie wpisu: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 090549380.
211777 2017 11 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 .
212017 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: P.P.H.U. Techklips Marek Jeż, Suchoręcz, Polska i dokonanie wpisu: IBIS Marek Jeż, Szubin, Polska
340858403.

212955 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
015493258 i dokonanie wpisu: BIG-ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015493258.
213066 2017 11 08 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.
213321 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GLOBAL-TECH” Renata Nowak, Dąbrowa Górnicza,
Polska 278043330 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GLOBAL-TECH” RENATA NOWAK-MUCHA,
Dąbrowa Górnicza, Polska 278043330.
213322 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GLOBAL-TECH” Renata Nowak, Dąbrowa Górnicza,
Polska 278043330 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GLOBAL-TECH” RENATA NOWAK-MUCHA,
Dąbrowa Górnicza, Polska 278043330.
213433 2017 11 14 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.
213947 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARVIPOL TM SP. Z O.O., Warszawa, Polska 142047419 i dokonanie wpisu: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT IMMOBILIEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
214163 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Florczak Piotr, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: Piotr Florczak, Nadolice Wielkie, Polska.
214200 2017 11 08 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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214424 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WHITE STAR REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012455435 i dokonanie wpisu: POLAND BUSINESS PARK XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140145804.
214610 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS NOVA BRANDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141793451 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska
122948517.
214841 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LU POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 650111006 i dokonanie wpisu: LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 650111006.
215204 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140706830 i dokonanie wpisu: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
215525 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASIS Spółka Jawna Marlena Plutecka
i Spółka, Kraków, Polska 003903139 i dokonanie wpisu: PREMIUM
ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos, Polska 141232155.
215658 2017 11 28 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.
215953 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAT Spółka z o.o., Konin, Polska
311115828 i dokonanie wpisu: MAT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ, Jóźwin, Polska 311115828.
216067 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: YELLOW GROUP Spółka z o.o.,
Gdańsk, Polska 220439330 i dokonanie wpisu: YELLOW GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220439330.
216125 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fibrain Sp. z o.o., Rzeszów, Polska
180250421 i dokonanie wpisu: FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie, Polska 690216613.
216679 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WHITE STAR REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012455435 i dokonanie wpisu: POLAND BUSINESS PARK XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140145804.
218508 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVERY DENNISON CORPORATION, PASADENA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Avery Dennison Corporation, Glendale, Stany Zjednoczone Ameryki.
220058 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Integra Consulting Marek Małkowicz, Poznań, Polska 630978413 i dokonanie wpisu: INTEGRA CONSULTING
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 302302842.
220100 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KUBARA SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa,
Polska 241828229 i dokonanie wpisu: KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 241828229.
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220941 2017 11 21 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia
24 sierpnia 2012 r., sygnatura akt I NC 134/12 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 8 października 2012 r. Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą KM 826/12 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Narodowy Fundusz Inwestycyjny KREZUS S.A. z siedzibą
w Toruniu”.
221303 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRODENTAL Centrum Zaopatrzenia Stomatologii i Medycyny Mieszko Cieśla, Rzeszów, Polska 691782830
i dokonanie wpisu: PRODENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza, Polska 180816839.
221974 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
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 4113/17/931) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543157 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-221974 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
222481 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „INTERMAT” S.C. Krystyna Matejkowska, Tadeusz Kołodziej, Warszawa-Wesoła, Polska 013270710
i dokonanie wpisu: „INTERMAT” S.C. MATEJEWSKA KRYSTYNA, KOŁODZIEJ TADEUSZ, Konstancin-Jeziorna, Polska 013270710.
222508 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kamień Duży, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
222508 2017 11 16 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.
222818 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
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 4143/17/894) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543161 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-222818 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
223513 2017 11 28 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.
223777 2017 11 23 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 8640/16/477) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2498176 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223777 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”.

Nr 2/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

223777 2017 11 23 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 10403/17/636) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2498176 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223777 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
224072 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Antoni Mataśka, Gajowniki Kolonia, Polska 730340044 i dokonanie wpisu: AM2 ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY AGNIESZKA MATAŚKA, Wymysłów, Polska 365785662.
224420 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie wpisu:
TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 192734368.
225049 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam,
Holandia i dokonanie wpisu: Luigi Lavazza S.p.A., Torino, Włochy.
225634 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DISTANCE” s.c. Joanna Sprogis, Robert
Danielczak, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: DISTANCE SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, Polska 634453506.
226525 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam,
Holandia i dokonanie wpisu: Luigi Lavazza S.p.A., Torino, Włochy.
226526 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam,
Holandia i dokonanie wpisu: Luigi Lavazza S.p.A., Torino, Włochy.
226737 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIDER-SYSTEM LESZEK I JAROSŁAW CHYŁA SPÓŁKA CYWILNA, Pianowo, Polska 301591011 i dokonanie wpisu: LESZEK CHYŁA, Kościan, Polska.
226766 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 070396905.
226766 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MASPEX - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice,
Polska 070396905 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
227359 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JPA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 241308553 i dokonanie wpisu: KANCELARIA PORAD
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 273550737.
227687 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DOMINUS „ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Koszalin, Polska 320322931 i dokonanie wpisu:
”DOMINUS MAREK SZYBISTY I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA, Koszalin,
Polska 320322931.
227687 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”DOMINUS MAREK SZYBISTY I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA, Koszalin, Polska 320322931 i dokonanie wpisu: DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin,
Polska 003800675.
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228132 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „QUBUS HOTEL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 390572820 i dokonanie wpisu: QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 810665959.
228264 2017 11 09 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.
228266 2017 11 09 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.
228362 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PHU „INWENTECH” Mariusz Skalmierski,
Łączki Jagiellońskie, Polska 180005408 i dokonanie wpisu: VENT
HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 363886896.
229138 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z ograniczoną
odpowiedzilnością, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie wpisu:
TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 192734368.
229155 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Spółka Jawna, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie
wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
229156 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 sierpnia
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 41432/17/493) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2542941 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-229156 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
229544 2017 11 28 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.
229827 2017 11 09 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.
229828 2017 11 09 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.
230396 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
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 4123/17/252) wpisano
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do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543166 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-230396 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.

231718 2017 11 09 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.

230397 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 sierpnia
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 4140/17/691) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2542940 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-230397 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.

232207 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COUCAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140283699 i dokonanie wpisu: CONTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 146587590.

230616 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
230969 2017 11 24 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.
231410 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Luigi Lavazza S.p.A., Torino,
Włochy.
231652 2017 11 14 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.
231713 2017 11 03 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.
231714 2017 11 09 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.
231715 2017 11 09 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.
231716 2017 11 09 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.
231717 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy 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.

232400 2017 11 14 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.
232791 2017 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MULTI INVESTORS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 300360597 i dokonanie
wpisu: MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011632332.
232903 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
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 4144/17/295) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543156 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-232903 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
233690 2017 11 14 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.
234280 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce, Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares, Hiszpania.
234281 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce, Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares, Hiszpania.
234282 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce, Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares, Hiszpania.
234283 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce, Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares, Hiszpania.
234697 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” SZPROCH I PIETRUSIEWICZ ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA JAWNA, Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie wpisu: „WIR” ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
234700 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady
Mięsne Sp.j., Łopuszno, Polska 290458688 i dokonanie wpisu: „WIR”
ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno, Polska 290458688.
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234806 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIDER-SYSTEM LESZEK I JAROSŁAW CHYŁA SPÓŁKA CYWILNA, Pianowo, Polska 301591011 i dokonanie wpisu: CHYŁA LESZEK, Kościan, Polska.
235156 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 września
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 4139/17/979) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543340 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235156 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
235388 2017 11 14 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.

807

239584 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DO-KYUN KIM, SEUL, Korea Południowa
i dokonanie wpisu: TOM N TOMS Ltd., Seul, Korea Południowa.
239584 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOM N TOMS Ltd., Seul, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: TOM N TOMS Co.,Ltd., Seul, Korea
Południowa.
240303 2017 08 25 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.
241527 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEWMED Medical S.C. Seweryn Dorożała,
Przemysław Watoła, Daniel Kosiór, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW DOROŻAŁA SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska 240593830.
241900 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA
SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpisu:
FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska
360437790.

235459 2017 11 09 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.

242885 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Regina 900 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Toruń, Polska 871669800 i dokonanie wpisu:
REGINA 900 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 871669800.

237052 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce, Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares, Hiszpania.

242975 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce, Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares, Hiszpania.

237612 2017 11 28 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.

243528 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEWMED Medical S.C. Seweryn Dorożała,
Przemysław Watoła, Daniel Kosiór, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW DOROŻAŁA SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska 240593830.

237676 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 września
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 4114/17/332) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543281 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-237676 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.

243528 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW DOROŻAŁA
SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska
240593830 i dokonanie wpisu: ES MEDICAL DOROŻAŁA SEWERYN,
Gliwice, Polska 240548321.
243587 2017 11 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.

237994 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce, Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares, Hiszpania.

244075 2017 11 14 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.

237995 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce, Polska 531511880 i dokonanie wpisu: Exeltis Healthcare, S.L., Azuqueca de Henares, Hiszpania.

244275 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLFARMEX IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 610003466 i dokonanie
wpisu: POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, Polska 610003466.

238209 2017 10 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 42279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255.

245533 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STELMET SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona
Góra, Polska 971290109 i dokonanie wpisu: STELMET IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska
361561724.

238250 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MULTI ICE RADOSŁAW CHARUBIN, Białystok, Polska 050804834 i dokonanie wpisu: RADOSŁAW CHARUBIN,
Grabówka, Polska.

246045 2017 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
246642 2017 11 15 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
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 4108/17/615) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543171 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246642 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu”.
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253371 2017 11 28 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.
253669 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

247210 2017 08 17 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.

253670 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

247489 2017 11 09 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.

253671 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

249534 2017 11 09 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.
249846 2017 11 14 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.

253672 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
253938 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

249847 2017 11 14 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.

254056 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIDZIŃSKI MICHAŁ SILVAN, Jaryszki, Polska 301088950 i dokonanie wpisu: BIDZIŃSKI MICHAŁ
SILVAN, Poznań, Polska 301088950.

249849 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOMINO SPÓŁKA JAWNA EUGENIUSZ
ŚWISZCZ, ZOFIA ŚWISZCZ, Dzierżoniów, Polska 890277850 i dokonanie
wpisu: DOMINO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dzierżoniów, Polska 890277850.

254056 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIDZIŃSKI MICHAŁ SILVAN, Poznań,
Polska 301088950 i dokonanie wpisu: SILVAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań, Polska 302417108.

251597 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JKK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Tychy, Polska
i dokonanie wpisu: JKK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska.

254056 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SILVAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań, Polska 302417108 i dokonanie wpisu: SILVAN SPÓŁKA CYWILNA
MICHAŁ BIDZIŃSKI, LILIANNA BIDZIŃSKA, Poznań, Polska 300030724.

251771 2017 11 28 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.

254126 2017 11 14 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.

252337 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AXELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

254354 2017 11 28 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.

252338 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AXELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

254476 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUBUS HOTEL GORZÓW WIELKOPOLSKI
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 970628380 i dokonanie wpisu: QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
810665959.
254996 2017 11 14 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.
255128 2017 11 28 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.
255131 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZYBYSZ DARIUSZ ANDRZEJ,
Radzymin, Polska i dokonanie wpisu: DARIUSZ MAŁACHOWSKI,
Poznań, Polska.
255711 2017 11 14 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.
255793 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM
TRANSPORT TECHNOLOGIES, Saint-Ouen, Francja.
256448 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WHITE STAR REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012455435 i dokonanie wpisu: POLAND BUSINESS PARK XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140145804.
256462 2017 11 28 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.
256488 2017 11 28 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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257676 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
257677 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
257765 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
257766 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
258459 2017 11 27 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.
258624 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CZAPKA MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE DERRATA MIROSŁAW CZAPKA ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ, Mysłowice, Polska 270234898 i dokonanie
wpisu: CROBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice, Polska 270234898.
258625 2017 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CZAPKA MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE DERRATA MIROSŁAW CZAPKA ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ, Mysłowice, Polska 270234898 i dokonanie
wpisu: CROBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice, Polska 270234898.
258679 2017 11 14 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.

257146 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKIBA ANDRZEJ ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA,
Człuchów, Polska 090005390 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE
SKIBA SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnice, Polska 365975339.

259838 2017 11 14 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.

257556 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUBUS HOTEL GORZÓW WIELKOPOLSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 970628380 i dokonanie wpisu: QUBUS HOTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
810665959.

259880 2017 11 14 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.

257645 2017 11 28 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.

260173 2017 11 14 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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260202 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.

Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółek: Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach; Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach; Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu; Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą
w Krasnymstawie: Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie; S.C.
Cersanit Romania z siedzibą w Roman (Okręg Neamt), Rumunia”.

260206 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AXELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

274382 2017 11 23 D. Wykreślono wpis: „„W dniu 21 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 8656/16/204) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495621 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274382 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”.

261242 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne,
Polska 831222119 i dokonanie wpisu: DOBROWOLSCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, Polska 831222119.
261889 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOMASZEWSKI MAREK TOMS HANDEL
IMPORT-EKSPORT, Płock, Polska 611024111 i dokonanie wpisu: E-mod cigarette Elżbieta Tomaszewska, Płock, Polska.
261889 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E-mod cigarette Elżbieta Tomaszewska,
Płock, Polska i dokonanie wpisu: ELITE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siemianowice Śląskie, Polska 36498322.
261906 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TRZOSEK EDWARD PROINWEST,
Pruszków, Polska 142917926 i dokonanie wpisu: PROINWEST
EDWARD TRZOSEK, Owczarnia, Polska 142917926.
262158 2017 11 14 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.
263082 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
263083 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED,
CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
263084 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED,
CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
263103 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
263152 2017 11 14 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.
264171 2017 11 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 2 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 4393/17/701) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540287 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym na znak towarowy o numerze R-264171 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa

274382 2017 11 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 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 10420/17/075) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495621 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274382 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
264336 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW, DROŻAŁA SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: ES MEDICAL SEWERYN DOROŻAŁA, Gliwice, Polska
240548321.
264337 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW, DROŻAŁA SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: ES MEDICAL SEWERYN DOROŻAŁA, Gliwice, Polska
240548321.
264338 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW, DROŻAŁA SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: ES MEDICAL SEWERYN DOROŻAŁA, Gliwice, Polska
240548321.
264340 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW, DROŻAŁA SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: ES MEDICAL SEWERYN DOROŻAŁA, Gliwice, Polska
240548321.
264341 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW, DROŻAŁA SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: ES MEDICAL SEWERYN DOROŻAŁA, Gliwice, Polska
240548321.
264554 2017 11 14 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.
264848 2017 11 14 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.
264957 2017 11 27 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.
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265034 2017 11 14 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.
265433 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW, DROŻAŁA SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: ES MEDICAL SEWERYN DOROŻAŁA, Gliwice, Polska
240548321.
266303 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MODZELEWSKA-RADWAN BARBARA, Starowa Góra, Polska i dokonanie wpisu: PAWEŁ RADWAN PRAKTYKA
LEKARSKA, Łódź, Polska 472850224.
266652 2017 11 14 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.
266684 2017 11 14 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.
267217 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WHITE STAR REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012455435 i dokonanie wpisu: POLAND BUSINESS PARK XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140145804.
267468 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESCO STORES LIMITED, CHESHUNT, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TESCO STORES LIMITED, Welwyn Garden City, Wielka Brytania.
268789 2017 11 14 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.
268818 2016 10 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANGE ŁUKASZUK SPÓŁKA JAWNA, Byków, Polska 005923985 i dokonanie wpisu: „LŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byków,
Polska 005923985.
268882 2017 11 14 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.
268883 2017 11 14 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.
269792 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD ŚLUSARSKI GREŃ SPÓŁKA
JAWNA, Pszczyna, Polska 270030629 i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW
RYBCZYK, „FEROMEX”, Nadarzyn, Polska 010182950.
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270244 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOWAK-MUCHA RENATA PHU GLOBAL-TECH, Ząbkowice, Polska 278043330 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GLOBAL-TECH” RENATA
NOWAK-MUCHA, Dąbrowa Górnicza, Polska 278043330.
270245 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOWAK-MUCHA RENATA PHU
GLOBAL-TECH, Ząbkowice, Polska 278043330 i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GLOBAL-TECH” RENATA NOWAK-MUCHA, Dąbrowa Górnicza, Polska 278043330.
271727 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, Polska 831222119 i dokonanie wpisu: DOBROWOLSCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
Górne, Polska 831222119.
272751 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 240962300.
273320 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
275244 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, Polska 310239847 i dokonanie wpisu: „PAK GÓRNICTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, Polska 300977665.
276717 2016 10 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141793451
i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska
122948517.
276965 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, Polska 310239847 i dokonanie wpisu: „PAK GÓRNICTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, Polska 300977665.
277326 2017 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WATOŁA PRZEMYSŁAW, DOROŻAŁA
SEWERYN SEWMED MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice, Polska
i dokonanie wpisu: FARMAPLUS PRZEMYSŁAW WATOŁA, Gliwice,
Polska 277490357.
279527 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LINEA CORPORIS CHIRURGIA PLASTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 015631878 i dokonanie wpisu: 4 LC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366216742.
279528 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LINEA CORPORIS CHIRURGIA PLASTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 015631878 i dokonanie wpisu: 4 LC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366216742.
279860 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLFARMEX IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 610003466 i dokonanie
wpisu: POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, Polska 610003466.
279861 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLFARMEX IP SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 610003466 i dokonanie
wpisu: POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, Polska 610003466.
280393 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146487718 i dokonanie wpisu: KAZUBSKI STANISŁAW, Dolno, Polska.
280401 2017 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146487718 i dokonanie wpisu: KAZUBSKI STANISŁAW, Dolno, Polska.
280737 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146487718 i dokonanie wpisu: KAZUBSKI STANISŁAW, Dolno, Polska.
280840 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMINO SPÓŁKA JAWNA EUGENIUSZ
ŚWISZCZ, ZOFIA ŚWISZCZ, Dzierżoniów, Polska 890277850 i dokonanie wpisu: DOMINO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dzierżoniów, Polska
890277850.
281712 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NYCZ ADAM DJ NIGHT POLSKA, Bielsko-Biała, Polska 240371242 i dokonanie wpisu: EXTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 363992463.
281882 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLKEMIC NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180658174 i dokonanie wpisu: POLKEMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 691782088.
282315 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALON BERKOVITZ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 361494005.
282410 2017 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
000144035 i dokonanie wpisu: CENTRUM OBSŁUGI OPERACYJNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142755412.
282971 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLON C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364642140 i dokonanie
wpisu: LICENTIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska.
284981 2017 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALON BERKOVITZ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 361494005.
286307 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPERA OFFICE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 220662044 i dokonanie wpisu:
FIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 361328962.
286561 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SRV CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastków, Polska 061422021 i dokonanie
wpisu: SRV CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061422021.
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ŚWISZCZ, ZOFIA ŚWISZCZ, Dzierżoniów, Polska 890277850 i dokonanie wpisu: DOMINO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dzierżoniów, Polska
890277850.
287950 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
287950 2017 11 21 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 10, ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku
Towarowego 10 w Rejestrze Znaków Towarowych (Zastaw Cywilny
18) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
288365 2017 11 21 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 7, ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku
Towarowego 7 w Rejestrze Znaków Towarowych (Zastaw Cywilny
15) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
288620 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TRISAMYA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
362726506 i dokonanie wpisu: TRISAMYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 362726506.
289837 2017 11 21 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4329/16/857) wpisał do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2502779 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-289837 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących WILTAN ENTEPRIES LIMITED z siedzibą
Nikozji (Cypr) wobec CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą Obornikach Wielkopolskich”.
289897 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia, Polska 311604510 i dokonanie wpisu:
KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142754648.
290001 2017 11 17 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.
290898 2017 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PD SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 362088098 i dokonanie wpisu: „BAĆ-POL” Spółka Akcyjna,
Rzeszów, Polska 690694749.

286561 2017 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SRV CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061422021 i dokonanie wpisu: Agnieszka Kais, Świdnik, Polska.

292223 2017 11 17 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.

287652 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMINO SPÓŁKA JAWNA EUGENIUSZ

292224 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska 170760213
i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.

292226 2017 11 16 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.

292939 2017 11 21 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 1 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4335/16/574) wpisał do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2503464 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-292939 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących WILTAN ENTEPRIES LIMITED z siedzibą Nikozji (Cypr) wobec CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Obornikach Wielkopolskich”.

292241 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.W. VA-GIT WALDEMAR SIUCHNO, Białystok, Polska 451170840 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE VAGIT WALDEMAR SIUCHNO, Białystok, Polska
451170840.
292268 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
292269 2017 11 21 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.
292281 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska
273754180 i dokonanie wpisu: PTWP-ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240946381.
292282 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE, Polska
273754180 i dokonanie wpisu: PTWP-ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240946381.
292285 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350637551
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
292300 2017 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350637551
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
292628 2017 11 21 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4328/16/456) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2502778 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-292628 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących WILTAN ENTEPRIES LIMITED
z siedzibą Nikozji (Cypr) wobec CEDC INTERNATIONAL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Obornikach Wielkopolskich”.
292629 2017 11 21 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 1 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4334/16/173) wpisał do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2503446 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-292629 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących WILTAN ENTEPRIES LIMITED z siedzibą Nikozji (Cypr) wobec CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Obornikach Wielkopolskich”.
292750 2017 11 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA

293481 2017 11 23 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 10416/17/160) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2497500 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-293481 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
294301 2017 11 17 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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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
268 521
270 531
273 474
273 834
276 260
267717
277897
282 949
283 594
242778

2016 09 21
2017 01 18
2017 04 06
2017 03 22
2017 01 31
2017 02 10
2017 01 10
2017 06 07
2017 03 20
2016 11 29

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów w klasie 11: kotły grzewcze, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych,
oprzyrządowanie do kotłów grzewczych,
palniki; 35: prowadzenie sklepu, hurtowni z
kotłami grzewczymi, urządzeniami zasilającymi do kotłów grzewczych, z oprzyrządowaniem do kotłów grzewczych z panikami;
66

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).
057 847 1985 11 01 Prawo wygasło w całości
077 585 1999 03 10 Prawo wygasło w całości
113 099 2004 09 11 Prawo wygasło w całości

814
115 815
120 202
123 865
139 668
153 205
164 364
164 365
184 683
207 417
080 187

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2004 12 04
2005 05 06
2010 11 16
2007 08 23
2009 05 05
2010 07 28
2010 07 28
2011 12 21
2013 04 30
1999 07 05

Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w części dla towarów w klasie: 37: kompletnych oczyszczalni ścieków;
123 763 2016 10 18 Prawo wygasło w części dla usług w klasie:
39: usługi transportowe w zakresie transportu samochodowego z wyłączeniem
przewozu osób;
143 523 2008 04 17 Prawo wygasło w części dla towarów z kl: 29:
margaryny, masło, mieszanki tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, oliwki, oliwa z oliwek, produkty mleczne; 30: majonez;
193 425 2012 08 24 Prawo wygasło w części dla towarów z kl: 29:
masło, margaryny; 30: majonezy;
246 199 2017 06 16 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
16.06.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.224199.
261 326 2017 06 20 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
20.06.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.261326.
271 709 2017 06 20 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
20.06.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.271709.
272 602 2016 05 10 Prawo wygasło w części dla towarów: kakao,
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, wyroby cukiernicze i słodycze, miód,
melasa, (syropy), sosy, przyprawy; klasa 30
(w części).
273 862 2016 12 28 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
28.12.2016r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.273862.
284 060 2017 06 20 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
20.06.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.284060.
268 620 2016 08 01 Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
32 w części: piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe zawierające napoje energetyzujące.
268 818 2016 10 10 Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
01 w części: kleje termo topliwe dla celów
przemysłowych i technicznych zawierające
kleje do części, części zamiennych, modułów
i części do pojazdów lądowych oraz kleje zawierające kauczuk, gutaperka, guma, azbest,
mika; w klasie 11 w części: pistolety do klejenia – urządzenia do podgrzewania klejów
termotopliwych do celów przemysłowych
i technicznych zawierające kleje do części,
części zamiennych, modułów i części do pojazdów lądowych oraz klejów zawierających
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika.
272 021 2017 05 15 Prawo wygasło w części dla towarów: 41: wystawy z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki,
publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie

276 117 2016 02 15
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środków rekreacji – wszystkie wyżej wymienione usługi prowadzone w zakresie własności intelektualnej (klasa 41 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym
do pielęgnacji skóry, ciała oraz włosów, farmaceutyki oraz naturalne środki lecznicze
(klasa 05).

67
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.
086 472 09/2017 2017 09 07 Sprostowano decyzję z dnia 16 marca 2017 r. w części dotyczącej nazwy
uprawnionego i adresu odnośnie
znaku towarowego zarejestrowanego w rejestrze znaków towarowych
pod numerem R.126874
powinno być: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (US) IP LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki
097 171 12/2015 2017 06 24 Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt.
2 oraz art. 168 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. 2017.776) Urząd Patentowy
RP, po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia
8.10.2014 r. wniesionego przez
uprawnionego do przedmiotowego prawa Przedsiębiorstwo Handlu
Krajowego Zagranicznego EMET-IMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach od decyzji Urzędu Patentowego z dnia 10 września 2014 r.
stwierdzającej wygaśnięcie w części prawa ochronnego na znak towarowy o numerze R.97171
Uchyla zaskarżoną decyzje z dnia
10.09.2014 r. dotyczącą uznania
z dniem 3.02.2014 r. prawa ochronnego za wygasłe w części dla towarów ujętych w klasie 6: wyrobu
ślusarskie, rury metalowe, zawory,
zasuwy, zawory bezpieczeństwa,
przepustnice, kołnierze, kolana hamburskie, kurki, włazy i wpusty, zawory metalowe (inne niż części maszyn)
Uznaje z dniem 3.02.2014 r. za wygasłe prawo ochronne w części dla
towarów ujętych w klasie 9: manometry.
322 258 02/2009 2017 06 14 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.08.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części siedziby
zgłaszającego:
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prawidłowo powinno być: „AGRECOL” Jarosław Prymas, Mecznary,
Polska
288583 03/2017 2017 07 14 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 28.10.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej wykazu towarów i usług:
prawidłowo powinno być:
w klasie 35: „podłączenie struktury”
w klasie 37: „konserwacja i naprawa
komputerów oraz urządzeń peryferyjnych”
w klasie 38: „usługi telekomunikacyjne, szerokopasmowe przesyłanie danych, przesyłanie danych
i przydzielanie dostępu za pomocą sieci kablowej, światłowodowej
i satelitarnej, przesyłanie informacji tekstowych, multimedialnych
za pomocą urządzeń elektronicznych, przesyłanie dźwięku i obrazu za pomocą terminali komputerowych oraz komputera, komunikacja:
radiowa, telefoniczna, telegraficzna,
środki łączności elektronicznej, informacje o telekomunikacji, usługi
poczty elektronicznej, przekazy satelitarne, telewizja kablowa, telefonia komórkowa, przesyłanie danych
on-line, poczta elektroniczna, analiza systemów komputerowych, aktualizacja i powielanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi przywoławcze poprzez środki łączności elektronicznej, usługi płatnej
telewizji PAY-TV, dystrybucja i transmisja sygnałów telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie dostarczania informacji na strony i portale
internetowe odnośnie wydarzeń codziennych, utrzymywanie kont
poczty elektronicznej, usługi dotyczące łączności radiowej i bezprzewodowej”.
296 963 10/2017 2017 08 22 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej nazwy podmiotu zgłaszającego
przedmiotowy znak:
prawidłowo powinno być: na rzecz:
MACIEJ STĘPOWSKI, Krzeszowice,
Polska.
286044 11/2016 2017 06 09 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 kpa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej roku (Dz.U. 2013.1410
i 2015.1266) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
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z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. 2015.1615), Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji
z dnia 13.06.2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
słowny Półwiejska_2 za numerem
Z.448508.
286045 11/2016 2017 06 09 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 kpa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej roku (Dz.U. 2013.1410
i 2015.1266) 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 13.06.2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
słowno-graficzny PÓŁWIEJSKA_2
za numerem Z.448513.
286046 11/2016 2017 06 09 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 kpa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej roku (Dz. U. 2013.1410
i 2015.1266) 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 13.06.2016 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Półwiejska_2
za numerem Z.448514.
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono
literą K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
708898
SANTERO
33
TECNOAZUCAR, Calle 12 No. 310, Miramar CU-11300 La
Habana (CU)
2017 01 31
2017 05 02
2017 04 13
880702
t&c Tentazioni
CFE: 26.01.04, 27.05.01

29, 30, 31

816
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T&C SRL, Via Pole, 26/A I-61041 ACQUALAGNA (PU) (IT)
2017 04 13
2017 05 22
2017 05 04
923352
Pierre Chanau
CFE: 27.05.13
33
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-59170 CROIX (FR)
2017 01 10
2017 04 03
2017 03 16
979588
JUSHI
CFE: 26.11.13, 28.03.00
17, 21, 22, 23, 24
Jushi Group Co., Ltd., Tongxiang Economic Development Zone,
Tongxiang City 314500 Zhejiang (CN)
2017 01 11
2017 05 02
2017 04 13
988663
Gallet
CFE: 27.05.07
7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 35, 39
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637 CZ-760 01 Zlín (CZ)
2017 03 06
2017 05 22
2017 05 04
990942
RAU-FIPRO
1, 17, 19, 21, 42
REHAU AG + CO, RHENIUMHAUS 95111 REHAU (DE)
2008 07 01
2009 03 30
2009 02 12
1049000
NTG
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
6, 17, 19
NTG PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KURTKÖY
SANAYI MAH. ENSAR SOK. NO:30 PENDIK İSTANBUL (TR)
2010 03 29
2010 11 08
2010 09 23
1076569
VITAPLEX
5, 29, 30
Delta Star Nutrients B.V., Magalhaesweg 8 B NL-5928 LN Venlo (NL)
2017 03 28
2017 05 02
2017 04 13
1115446
E6
CFE: 27.05.21, 27.07.17
17, 21, 22, 23, 24
Jushi Group Co., Ltd., Tongxiang Economic Development Zone,
Tongxiang City 314500 Zhejiang (CN)
2017 01 11
2017 05 02
2017 04 13
1121950
SIGMA
CFE: 27.05.01, 29.01.01
2, 6, 9, 14, 16, 18, 21
MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG,
METRO-STRASSE 1 40235 DÜSSELDORF (DE)
2011 12 12
2012 09 24
2012 08 02

Nr 2/2018

1171829 K
OPTICORE
5
Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden (CH)
2013 07 09
2017 05 02
2017 04 13
1183185
MOROSHA
33
GSH TRADEMARKS LIMITED, AFRODITIS, 25 2ND FLOOR, OFFICE
204 NICOSIA (CY)
2013 09 09
2014 01 07
2013 11 28
1185523
vivre
CFE: 05.05.20, 27.05.07, 29.01.15
35, 42
SC VIVRE DECO SRL, 1ST FLOOR, BUILDING C2, GIURGIULUI ROAD
321, 4TH DISTRICT BUCHAREST (RO)
2013 10 03
2014 02 03
2013 12 19
1200331
SWITCH ON
CFE: 25.03.01, 27.05.01, 29.01.12
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 28
KAUFLAND WARENHANDEL GMBH & CO. KG, RÖTELSTRASSE 35
74172 NECKARSULM (DE)
2013 07 23
2014 06 09
2014 04 24
1206680
EKIN
8, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43
EKIN, ZONE INDUSTRIELLE DES MARDELLES, 55-73 RUE BLAISE
PASCAL F-93600 AULNAY SOUS BOIS (FR)
2013 12 23
2014 08 04
2014 06 26
1227280
elan
CFE: 27.05.01
6, 9, 12, 25, 28
ELAN, D.O.O., BEGUNJE NA GORENJSKEM 1 SI-4275 BEGUNJE NA
GORENJSKEM (SI)
2014 06 12
2015 01 19
2014 12 11
1227353
NOBLE HOUSE
CFE: 07.01.24, 07.05.06, 07.05.08
35
BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED, Arch. Makariou III, 206,
Chrysalia Court CY-3030 Limassol (CY)
2014 09 04
2015 01 19
2014 12 11
1229374 K
Certos
7
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, Am Amazonenwerk
9-13 49205 Hasbergen (DE)
2014 10 14
2017 03 13
2017 02 23

1130876
Ttec
9
TESAN İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ, Çobançeşme Mahallesi Bilge
Sokak No:17 Yenibosna Bahçelievler-İstanbul (TR)
2015 10 26
2016 01 18
2015 12 10

1236166
Pret-a-porter
30
Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,
ELEKTRYKIV VUL., 26/9 KYIV 04176 (UA)
2014 12 02
2015 03 30
2015 02 19

1131148
EIFFAGE Construction Métallique
1, 2
EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, 48/50, RUE DE SEINE
F-92700 COLOMBES (FR)
2011 12 22
2012 12 03
2012 10 18

1236293
be3D
CFE: 15.01.13, 26.03.06, 27.05.01, 27.07.11
7, 9, 42
DO-IT S.R.O., POD HÁJKEM 406/1A, CZ-180 00 PRAHA 8-LIBEŇ (CZ)
2014 09 01
2015 03 30
2015 02 19

1157141
EURO 2020
3, 4, 12, 14, 18, 25, 32, 36, 37, 38, 42
Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Route de
Genève 46 CH-1260 Nyon (CH)
2017 03 16
2017 05 22
2017 05 04

1240469
PHENOMENAL
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
HENKEL AG & CO. KGAA, HENKELSTRASSE 67 40589
DÜSSELDORF (DE)
2015 01 08
2015 05 11

1158196
jooble
CFE: 03.09.24, 27.05.07, 29.01.12
35, 38, 42
Vertical Search Limited, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box
3469 Road Town, Tortola (VG)
2012 09 19
2013 06 24
2013 05 16
1158953
FUGIFIX
6, 9, 17
SIHGA HANDELS GMBH, GEWERBEPARK KLEINREITH 4 A-4694
OHLSDORF (AT)
2013 02 21
2013 07 08
2013 05 23
1163959
Gaudi
CFE: 26.01.18, 27.05.01
16, 29, 30, 31, 36, 38
GAUDI-BARCELONA S.A., ROCA I BATLLE 21 E-08023
BARCELONA (ES)
2013 01 12
2013 08 05
2013 06 27

3
2015 03 26

1273361
issimo
CFE: 26.04.18, 27.05.24
41
KARDASZEWICZ Alexandre, 40 avenue Marie-Louise F-94210 LA
VARENNE-SAINT-HILAIRE (FR)
2015 08 19
2015 12 21
2015 11 12
1277936
aircash
CFE: 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
Aircash d.o.o., Švearova 1 HR-10000 Zagreb (HR)
2015 06 30
2016 01 18

36, 42
2015 12 10

1281921
DYNATONE
CFE: 05.03.13, 27.03.11, 29.01.12
15
Dynatone Corp., # 1701, Daerung Post Tower 1, 288 Digital-ro,
Guro-gu Seoul (KR)
2015 11 27
2016 02 15
2015 12 31
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1286675
GATEONE
CFE: 26.01.03, 26.11.08
14, 35
NINGBO SKYTEX IMPORT & EXPORT CO., LTD., Room 24-8, No. 1018
Min’An Road (No. 1-3, Building A, Xintiandi East Area), Jiangdong
District, Ningbo Zhejiang (CN)
2015 11 26
2016 03 29
2016 02 11
1293535
NucleOSS T Series
CFE: 26.11.12, 27.05.10, 29.01.01
5, 10
ŞANLILAR TIBBİ CİHAZLAR MEDİKAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, İtob Organize Sanayi Bölgesi, Sokak No: 7 TR10018 TEKELİ/MENDERES/İZMİR (TR); SALIH SANLI, Itob Organize
Sanayi Bölgesi, Sokak No: 7 TEKELI/MENDERES/IZMIR (TR)
2016 01 14
2016 05 09
2016 03 24
1300341
FINALTERM
1, 17, 19
CHROMOS-SVJETLOST d.o.o., Mijata Stojanovića 13 HR-35257
Lužani (HR)
2016 02 26
2016 08 16
2016 06 30
1301162
GPA
CFE: 26.01, 26.04, 26.07, 29.01
35, 37, 40
GROUPE GPA, SARL, Quartier la Lauze, F-26250 LIVRON-SURDROME (FR)
2015 12 28
2016 08 16
2016 07 07
1301464
ENOANT
CFE: 27.05.01
5, 29, 32
TE-HA DANIŞMANLIK TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Dikilitaş Mah. Hamidiye Sok. No:1 Beşiktaş/İstanbul (TR)
2016 10 13
2017 05 02
2017 04 13
1301851
SOLITON
9, 35, 42
Soliton Systems Kabushiki Kaisha, Shinjuku, Shinjuku-ku, 2-4-3
Tokyo 160-0022 (JP)
2015 12 31
2016 08 16
2016 07 07
1309460
DUETERRE Cuvée
CFE: 05.01.19
Vino Vintana AG, Weichlenstr. 7 CH-6030 Ebikon (CH)
2017 02 08
2017 04 03

33
2017 03 16

817

1325762
PROJECT lmmobilien
CFE: 27.05.06
35, 36, 37, 42
PROJECT Real Estate AG, Kürschnershof 2 90403 Nürnberg (DE)
2017 01 05
2017 05 22
2017 05 04
1326346
alpina
CFE: 27.05.01
25, 28
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Strojarska ulica 2 SI-4226 Žiri (SI)
2016 04 26
2017 01 23
2017 01 05
1326502
Old Monk MOHAN MEAKIN LIMITED.ESTD. 1855
CFE: 02.01.03, 25.01.15
32
Mohan Meakin Limited, solan brewery p. o.173 214, shimla hills,
himachal pradesh (IN)
2016 05 23
2017 01 23
2017 01 05
1326504
NewAir
1, 19, 42
Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156 CH-8645 Jona (CH)
2016 10 03
2017 01 23
2017 01 05
1326513
CFE: 28.03.007, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
CRRC CORPORATION LIMITED, No. 16, Central West Fourth Ring
Road, Haidian District 100038 Beijing (CN)
2016 04 19
2017 01 23
2017 01 05
1326549
EASTAR
CFE: 26.01.24, 28.03.00
1
EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin Road,
Shengtuo Town, Kenli County, Dongying City Shandong (CN)
2016 05 26
2017 01 23
2017 01 05
1327572
PC
CFE: 27.05.22
25
CARDIN Pierre, 59, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008
PARIS (FR)
2016 04 04
2017 01 30
2017 01 12
1333809
IVERIONI
CFE: 28.05.00, 28.19.00
JSC SARAJISHVILI, 4, Sarajishvili Ave. 0153 Tbilisi (GE)
2016 11 21
2017 03 27

33
2017 03 09

1313125
G mini
CFE: 03.01.16, 27.05.10
10, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25
PICCOLLO, s.r.o., Na Podkovce 10 CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
2016 02 22
2016 11 21
2016 10 13

1335573
RTAKO
CFE: 27.05.01
9
Li Guocheng, Lung chau team no. 88, Longtan village, Qixia
distric, Nanjinig city Jiangsu province (CN)
2016 05 08
2017 04 10
2017 03 23

1318788
MeCop
CFE: 27.05.01
1, 2, 7
SINOTRON UNITED PTE LTD, 40 Penjuru Lane, #03-12 C&P Logistic
Hub 1, Office Tower 2 HQ Singapore 6092016 (SG)
2016 06 09
2016 12 05
2016 11 17

1335732
WARRIOR
CFE: 27.05.01
13
BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING COMPANY Ltd, 5, Shipeto
Str., 1641 Vladaya village, Sofia-city Sofia Municipality (BG)
2016 12 15
2017 04 10
2017 03 23

1319435
KROVOSPAS
5, 10
MANORYK PETRO ANDRIYOVYCH, bul. Druzhby narodiv, 26/1,
kv.11 Kiev 01103 (UA)
2017 01 08
2017 05 22
2017 05 04

1335859
JAPANIKA
30, 35, 43
JAPANIKA BULGARIA EOOD, Manastirska Str. 19, ent. B, floor 1, ap.
2 BG-1111 SOFIA (BG)
2016 11 15
2017 04 10
2017 03 23

1320113
CFE: 26.15.01, 28.05.00, 29.01.13
9, 35, 38, 41, 42
Open joint-stock company „NTV Broadcasting Company”,
Tverskoy bulvar, d. 9, str. 1 RU-103104 Moscow (RU)
2016 04 14
2017 01 02
2016 11 24

1336325
Chippos
29, 30, 31
Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Müller-Str. 3 40468
Düsseldorf (DE)
2017 01 30
2017 04 18
2017 03 30

1321739
HASÇELIK HOLDING
CFE: 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
6, 7, 8, 35, 40
HAS ÇELIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Tuzla
Mermerciler, Organize Sanyai Bölgesi, 2. Sanayi Caddesi No:10
TUZLA-ISTANBUL (TR)
2015 12 25
2017 01 02
2016 12 01

1336383
europafoto
CFE: 26.01.10, 26.11.05, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
1, 9
EUROPA-FOTO GmbH Verbund europäischer Fotofachhändler,
Ludwig-Erhard-Straße 4 65760 Eschborn (DE)
2016 12 17
2017 04 18
2017 03 30

1322641
PROJECT Real Estate
CFE: 27.05.06
35, 36, 37, 42
PROJECT Real Estate AG, Kürschnershof 2 90403 Nürnberg (DE)
2017 01 03
2017 05 22
2017 05 04

1336384
europafoto
CFE: 26.01.03, 26.11.05, 27.01.01, 27.05.01
1, 9
EUROPA-FOTO GmbH Verbund europäischer Fotofachhändler,
Ludwig-Erhard-Straße 4 65760 Eschborn (DE)
2016 12 17
2017 04 18
2017 03 30

818
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1336398
OM PHARMA
CFE: 27.01.01, 27.05.22
3, 5, 41, 42, 44
Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor
(International) Inc.), Rechenstrasse 37 CH-9014 St. Gallen (CH)
2017 02 06
2017 04 18
2017 03 30
1336406
Rotbäckchen Sonnenkraft
CFE: 02.05.01, 26.01.03, 29.01.15
5, 32
Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Rabenhorststr. 1 53572
Unkel (DE)
2016 12 15
2017 04 18
2017 03 30
1336451
Boundary Line
33
WIV Wein International AG, Burg Layen 1 55452 Rümmelsheim OT
Burg Layen (DE)
2017 01 31
2017 04 18
2017 03 30
1336494
VIFOR PHARMA
CFE: 27.01.01, 27.05.22
3, 5, 41, 42, 44
Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor
(International) Inc.), Rechenstrasse 37 CH-9014 St. Gallen (CH)
2017 02 06
2017 04 18
2017 03 30
1336504
RAFFINI
8, 21, 26
NINGBO RAFFINI IMPORT & EXPORT CO., LTD., No. 198 Changshou
South Road, Yinzhou, Ningbo Zhejiang (CN)
2016 12 05
2017 04 18
2017 03 30
1336522
BLUESERT
10
CARL ZEISS MEDITEC AG, Göschwitzer Strasse 51-52 07745
Jena (DE)
2016 12 15
2017 04 18
2017 03 30
1336537
DuraForm-P20
6, 7, 12
Federal-Mogul Nürnberg GmbH, Nopitschstrasse 67 90441
Nürnberg (DE)
2017 02 03
2017 04 18
2017 03 30
1338449
MONSOON
30
SATNAM OVERSEAS (EXPORTS) JUGAL KISHORE ARORA, SATNAM
ARORA and GURNAM ARORA, 401, vipps centre, 2 community
complex, greater kailash-ii, masjid moth, New Delhi 110 048 (IN)
2016 09 27
2017 05 02
2017 04 13
1338485
adwe
9, 35, 38, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Adwe”,
Fridrikha Engelsa str., 75, bldg. 3, 4th floor RU-105082 Moscow (RU)
2016 07 06
2017 05 02
2017 04 13
1338499
JOFO
CFE: 27.05.17, 28.03.00, 29.01.13
24
SHANDONG JOFO NONWOVEN CO., LTD., 1278 Nanyi Road,
Dongying City 257091 Shandong Province (CN)
2016 10 20
2017 05 02
2017 04 13
1338540
ZOZO
9, 25, 35
START TODAY CO., LTD., 2-6 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-Shi Chiba
261-7116 (JP)
2016 10 24
2017 05 02
2017 04 13
1338577
IMMOFINANZ SPACE TO SUCCEED
CFE: 27.01.01
35, 36, 37, 39, 40, 42
IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 11 A-1100 Wien (AT)
2016 08 05
2017 05 02
2017 04 13
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1338610
SKPEC
CFE: 26.01.18, 26.03.01, 27.05.01, 28.03.00
4
SHANDONG SHENGKAI PETROCHEMICAL CO., LTD., Dongying
Western Suburbs Industry Development Base, Beier Road West,
Dongying Shandong (CN)
2016 12 05
2017 05 02
2017 04 13
1338630
INTEL NERVANA
9, 42
Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard Santa Clara CA
95052 (US)
2016 12 21
2017 05 02
2017 04 13
1338631
KERUI
CFE: 27.05.17
37
Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd., Shengli Industrial Park,
Dongying City, Shandong Province (CN)
2016 12 20
2017 05 02
2017 04 13
1338637
SkipQ
9, 35, 36, 38, 39, 42
David Muchau, Heppenheimerstraße 4 69514 Laudenbach (DE)
2016 12 22
2017 05 02
2017 04 13
1338688
BEE
33
Markushevskyi Igor Isaakovych, vul. Bolharska, 82, kv. 8 m. Odesa
65005 (UA); Maslenkov Volodymyr Mykolaiovych, vul. Marshala
Hovorova, 1-2, kv. 101 m. Odesa 65063 (UA); Shmulevych Vitalii
Naumovych, vul. Levanevskoho, 7, kv. 63 m. Odesa 65000 (UA)
2016 12 02
2017 05 02
2017 04 13
1338732
ALUTEC KK
CFE: 24.13.25, 26.04.12, 27.05.01
6, 7, 20, 37, 42
ALUTEC K & K, s.r.o., Zálužská 120 CZ-250 88 Čelákovice, Záluží (CZ)
2016 08 03
2017 05 02
2017 04 13
1339367
PRIMER
30
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «Konditerskaya
fabrika «POBEDA», Ryabinovaya ul., 26, 2 stroenie RU-121471
Moscow (RU)
2017 02 21
2017 05 02
2017 04 13
1339370
TOP SECRET
30
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «Konditerskaya
fabrika «POBEDA», Ryabinovaya ul., 26, 2 stroenie RU-121471
Moscow (RU)
2017 02 21
2017 05 02
2017 04 13
1339391
ALL AT ONCE
30
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «Konditerskaya
fabrika «POBEDA», Ryabinovaya ul., 26, 2 stroenie RU-121471
Moscow (RU)
2017 02 21
2017 05 02
2017 04 13
1339392
HIDDEN HEARTS
30
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu «Konditerskaya
fabrika «POBEDA», Ryabinovaya ul., 26, 2 stroenie RU-121471
Moscow (RU)
2017 02 21
2017 05 02
2017 04 13
1339444
MERRY WATER
CFE: 26.11.01, 27.05.01
11
TAIZHOU AOLIJIE SANITARY WARE CO., LTD., Xudu Village,
Qinggang Town, Yuhuan County, Taizhou 317606 Zhejiang (CN)
2016 12 20
2017 05 02
2017 04 13

1338578
FRUITS KINGDOM
CFE: 05.13.25, 27.05.01, 29.01.14
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4, „Vranya-LozenTriugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2016 09 14
2017 05 02
2017 04 13

1339465
PETER RONNEN
29, 30, 33
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
ul. Kazintsa d. 52a, k. 22 220099 Minsk (BY)
2016 12 26
2017 05 02
2017 04 13

1338609
Redspot
CFE: 28.03.00
28
Jiangsu Baoxiang Sports Equipment Co., Ltd., No. 2 Renmin Road,
Yinji Town, Jinhu County, Huaian City Jiangsu Province (CN)
2016 10 09
2017 05 02
2017 04 13

1339510
yuwell
CFE: 27.05.01
5, 10, 12
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Yunyang
Industrial Park, Danyang City Jiangsu Province (CN)
2016 12 20
2017 05 02
2017 04 13
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1339514
MAZING
CFE: 27.05.01
7
SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD., Room
11701, Ximei Building, No.99, Changle Middle Road, Xincheng
District Shaanxi (CN)
2016 12 20
2017 05 02
2017 04 13

1340381
ELECFORTUNE
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Fortune Technology Development Co., Ltd., Room
561, Floor 5, New Asia Taigu Mall, Intersection of Zhenzhong and
Zhonghang Road, Futian District, Shenzhen Guangdong (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20

1339522
onuge
PCONE Sarl, Millewee 1-3 Helmsange L-7257 (LU)
2016 11 07
2017 05 02

1340384
FORTUNE
CFE: 01.01.01, 27.05.02
12
PRINX CHENGSHAN(SHANDONG) TIRE COMPANY LTD., No.98,
Nanshan Road North, Rongcheng City 264300 Shandong
Province (CN)
2016 12 27
2017 05 08
2017 04 20

3, 5, 21
2017 04 13

1339542
IN EXTENSO
14, 26, 35, 40
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-59170 CROIX (FR)
2017 01 03
2017 05 02
2017 04 13
1339551
PLANTSPRAY
5, 10
BOIRON, Société Anonyme à Conseil d’Administration, 2 Avenue
de l’Ouest Lyonnais F-69510 MESSIMY (FR)
2016 12 12
2017 05 02
2017 04 13
1339558
ROMPER
MAVIC SAS, Les Croiselets F-74370 METZ-TESSY (FR)
2017 01 10
2017 05 02

12
2017 04 13

1339595
FixPay cafe
29, 30, 32, 33, 43
Bennestone Company Limited, 28 Nikodimou Mylona, Limasso 1
CY-3095 Cyprus (CY)
2016 09 26
2017 05 02
2017 04 13
1339627
HACKERS
CFE: 02.09.14, 27.05.01
18, 25, 35
JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39 SK-052 01 Spišská Nová
Ves (SK)
2016 11 21
2017 05 02
2017 04 13
1339628
CHALLENGE ACCEPTED
CFE: 27.05.02
18, 25, 35
JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39 SK-052 01 Spišská Nová Ves (SK)
2016 11 21
2017 05 02
2017 04 13
1339663
HC
CFE: 26.01.01, 26.15.13, 27.05.01, 28.03.00
7
JIANG SU HUA CHANG GONG JU ZHI ZAO YOU XIAN GONG SI, No.
818, Qiliang Road, Development Area Of Danyang City, Zhenjiang
City Jiangsu Province (CN)
2016 11 24
2017 05 02
2017 04 13
1339684
MAZING
CFE: 27.05.01
8
SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT CO., LTD., Room
11701, Ximei Building, No.99, Changle Middle Road, Xincheng
District Shaanxi (CN)
2016 12 20
2017 05 02
2017 04 13
1339702
BEZUT
5
Vinacare Pharmaceutical Joint Stock Company, No.18, Alley 19/15
Kim Dong Street, Giap Bat Ward, Hoang Mai District Hanoi (VN)
2017 01 12
2017 05 02
2017 04 13
1339728
CARTAMELA
16
ROTO-CART spa, Via Mussa, 30-Z.I. I-35017 PIOMBINO DESE
(PD) (IT)
2016 12 22
2017 05 02
2017 04 13
1340015
MIHOME
7, 9, 11, 35, 42
Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View #23-01 Asia Square
Tower 2 Singapore 018961 (SG)
2016 11 14
2017 05 08
2017 04 20
1340136
DURA plus
Bosch Thermotechnik GmbH, 35576 Wetzlar (DE)
2017 02 03
2017 05 08

11
2017 04 20

1340139
CFE: 19.01.01, 28.05.00
41
Limited Liability Company „Gosloto”, Volgogradsky prospect, 43
korpus 3, RU-109316 Moscow (RU)
2016 12 21
2017 05 08
2017 04 20

1340386
CFE: 03.01.16
11
Dongguan Goldenfield Industrial Co., Ltd, Science and technology
industry city, Houjie Town, Dongguan City Guangdong
Province (CN)
2017 01 03
2017 05 08
2017 04 20
1340432
KTC
CFE: 27.05.17
9
SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD., 1 Floor A District, 2 Floor
B District, Workshop 1, Northern Wuhe Road, Gangtou Village, Buji
Town, Longgang District, Shenzhen Guangdong (CN)
2017 02 01
2017 05 08
2017 04 20
1340463
SPEEDY
TEKRO, s.r.o., Višnová 2/484, CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
2016 05 05
2017 05 08

5, 31
2017 04 20

1340464
APORT
31
Tekro, spol. s r.o., Višnová 2/484 CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
2016 05 05
2017 05 08
2017 04 20
1340475
MAC
CFE: 27.05.01
8, 11
Luo Xuefei, No. 25, Xialoudian Village, Choucheng Street, Yiwu
City Zhejiang (CN)
2016 07 22
2017 05 08
2017 04 20
1340489
Bulbasnack
29, 30, 35
Chastnoe torgovo-proizvodstvennoe unitarnoe predpriyatie
„Prosperyti”, k. 219, d. 14, ul. Olesheva 220090 Minsk (BY)
2016 12 22
2017 05 08
2017 04 20
1340506
WILD SNOW
CFE: 27.05.01, 28.03.00
25
JINING POWER SKY OUTDOORS CO., LTD., WEST OF JIANSHE
ROAD, NORTH OF JIEFANG ROAD, RENCHENG DISTRICT, JINING
CITY SHANDONG (CN)
2017 02 03
2017 05 08
2017 04 20
1340522
KEMAS
6, 9, 37, 42
KEMAS Gesellschaft für Elektronik, Elektromechanik,
Mechanik und Systeme GmbH, Wüstenbrander Straße 9 09353
Oberlungwitz (DE)
2016 09 19
2017 05 08
2017 04 20
1340550
CFE: 01.03.01, 07.11.10, 26.11.06
29, 30, 31, 32
Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation Group Corporation,
No. 386, Changjiang Road, Nangang District, Harbin City
Heilongjiang Province (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20
1340565
FLYING SQUIRREL
41
Flying Squirrel Sports, LLC, 199 E. Pearl Ave., Ste. 102 Jackson WY
83001 (US)
2017 01 13
2017 05 08
2017 04 20
1340582
S-MUSIC
CFE: 27.05.01
9, 15
PUGACH ANDRIY HRYHOROVYCH, prospect Pravdy, 1, kv. 109 m.
Kharkiv 61022 (UA)
2016 12 08
2017 05 08
2017 04 20
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1340587
VITAFUN
CFE: 27.05.01
10
Confluence Design & Trade Co., Ltd., 402B3 Eastern Building
E-4, OCT Eastern Industrial Zone, Jinxiu North Road, Nanshan
Shenzhen (CN)
2017 02 01
2017 05 08
2017 04 20
1340600
CFE: 28.05.00
29
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”, k.
22, d. 52a, ul. Kazintsa 220099 Minsk (BY)
2016 12 28
2017 05 08
2017 04 20
1340601
SAMBY
28
Giochi Preziosi S.p.A., Via Vicenzo Gioberti, 1 I-20123 Milano MI (IT)
2017 01 19
2017 05 08
2017 04 20
1341548
FLOGRUV
6
Acument Intellectual Properties, LLC, 6125 Eighteen Mile Road
Sterling Heights MI 48314 (US)
2017 01 24
2017 05 15
2017 04 27
1341572
IMANIVER
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 04 19
2017 05 22
2017 05 04
1342201
TAURUS
32
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1 A-5330 Fuschl am See (AT)
2017 01 26
2017 05 22
2017 05 04
1342214
KÜTAHYA PORSELEN
CFE: 27.05.10
21
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Eskişehir Yolu Üzeri
8. Km KÜTAHYA (TR)
2016 12 30
2017 05 22
2017 05 04
1342248
Teksan, everlasting company
7
Teksan Jenerator Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,
Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No:12 SANCAKTEPE ISTANBUL (TR)
2017 02 17
2017 05 22
2017 05 04
1342850
TASLY
CFE: 26.03.01, 27.05.01
3, 30
Tasly Holding Group Co., Ltd., Tianjin Beichen Hi-tech Industrial
Park, Beichen District 300410 Tianjin (CN)
2016 11 10
2017 05 22
2017 05 04
1342876
SUBRA
CFE: 01.01.01, 07.15.05, 27.05.08, 29.01.13
19, 35
Limited Liability Company «Subra», Kharkovskoe shosse, d. 12/1A,
g. Novocherkassk RU-346400 Rostovskaya obl (RU)
2017 01 17
2017 05 22
2017 05 04

Nr 2/2018

1343069
CFE: 03.01.14, 06.19.01, 29.01.13
9, 16, 35, 36
Rosneft Oil Company, Sofiyskaya nab., 26/1 RU-115035
Moscow (RU)
2016 11 03
2017 05 22
2017 05 04
1343273
ESE
CFE: 26.01.02, 27.05.17
7
FUJIAN SILVER ELEPHANT ELECTRICAL CO., LTD, No. 218 Wangjiling
Industrial Area, Fuan City Fujian Province (CN)
2017 02 23
2017 05 29
2017 05 11
1343316
SBB Rail Control System RCS dispo RCS adl RCS
hot RCS alea RCS ars
CFE: 01.15.21, 15.09.12, 18.01.11, 26.01.01, 26.11.03
9
SBB AG Recht & Compliance, Hilfikerstrasse 1 CH-3000 Bern 65 SBB
(CH)
2017 03 01
2017 05 29
2017 05 11
1343336
B JinBaiChuan
CFE: 27.05.01
21
CHAOZHOU FENGXI ZONE JINBAICHUAN PORCELAIN CRAFTS
FACTORY, 15 Pian, He Village, Tiantou, Fengxi Zone, Chaozhou City
Guangdong Province (CN)
2016 09 19
2017 05 29
2017 05 11
1343348
Diete.Tic
CFE: 01.15.15, 26.04.05, 29.01.13
1, 5, 30
NATURALIA INGREDIENTS S.R.L., Via Rosario Ballatore, 5 MAZARA
DEL VALLO (TP) (IT)
2016 11 25
2017 05 29
2017 05 11
1343371
SPEXAN
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27 73430 Aalen (DE)
2017 04 05
2017 05 29
2017 05 11
1343384
MAGIC EYE LIFT
3
L’OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR)
2017 01 30
2017 05 29
2017 05 11
1343443
ANTIGA BARBEARIA de BAIRRO
CFE: 26.01.18, 27.05.01
3
100 ML-PERFUMARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., RUA
HENRIQUE LOPES MENDONÇA, Nº 3, 3º D P-1495-692 CRUZ
QUEBRADA-DAFUNDO (PT)
2016 12 27
2017 05 29
2017 05 11
1343451
StartSmart
41
Gorokhovskaya Tatyana Germanovna, Krasnyi prospekt, d. 49, kv.
58 RU-630091 Novosibirsk (RU)
2017 01 09
2017 05 29
2017 05 11

1342965
WM
CFE: 26.04.04, 27.05.22, 29.01.13
9, 38, 41, 42
WATCHEVER GROUP, 12 rue de Penthièvre F-75008 PARIS (FR)
2016 09 23
2017 05 22
2017 05 04

1343453
ACMG THE NEW MEDIA
CFE: 27.05.10
35, 38, 39, 41
«ArtCom Media»Ltd, Savvinskaya Embankment, 5 RU-119121
Moscow (RU)
2017 01 13
2017 05 29
2017 05 11

1342977
ARTHELIO
5
BIOSE, Société anonyme, Rue des Frères Lumière F-15130
ARPAJON SUR CERE (FR)
2016 11 21
2017 05 22
2017 05 04

1343542
I cotton
CFE: 26.04.06, 27.05.10, 29.01.15
3, 5, 10, 16, 21, 24
SIA „iCotton”, Ziemelu street 19 LV-3405 Liepaja (LV)
2016 12 22
2017 05 29
2017 05 11

1342992
YOU KNOW ME AND YOU DON’T
Chanel SARL, Burgstrasse 26 CH-8750 Glarus (CH)
2017 01 20
2017 05 22

1343550
Z
CFE: 24.01.15
3, 14, 16, 18, 25, 35
Joint Stock Company „Melon Fashion Group”, ul. 10-ya
Krasnoarmejskaya, 22 RU-190103 Saint-Petersburg (RU)
2017 01 27
2017 05 29
2017 05 11

3
2017 05 04

1342995
1 FOR ALL
CFE: 26.01.01, 27.05.11, 27.07.17, 29.01.01
7, 8, 9
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste Chabrières F-75015 PARIS (FR)
2017 01 11
2017 05 22
2017 05 04
1343054
TAI XIANG
CFE: 26.01.03, 26.04.09, 28.03.00
29
RONGCHENG TAIXIANG FOOD PRODUCTS CO., LTD., Yudao Road,
Shidao, Rongcheng City 264309 Shandong Province (CN)
2016 11 09
2017 05 22
2017 05 04

1343970
SHUT GUARD
CFE: 27.05.01
7
SHINOHARA PRESS SERVICE CO., LTD, 34-2, Shiomi-cho,
Funabashi-shi Chiba 273-0016 (JP)
2016 10 21
2017 05 29
2017 05 11
1343989
EP Infrastructure
CFE: 27.05.01, 29.01.12

4, 9, 35, 36, 37, 39, 40
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EP Infrastructure, a.s., Pařižská 130/26 CZ-110 00 Praha 1 (CZ)
2016 07 12
2017 05 29
2017 05 11
1343990
EP Power Europe
CFE: 27.05.01, 29.01.12
4, 9, 35, 36, 37, 39, 40
EP Power Europe, a.s., Biskupský dvůr 2095/8 CZ-110 00
Praha 1 (CZ)
2016 07 12
2017 05 29
2017 05 11
1343997
wicue
9
Shenzhen Wicue Optoelectronics, Co. Ltd, Zone 1, 1/F, No. 2
Warehouse, Baisha Logistics Company, 3011 Shahe West Road,
Nanshan District, Shenzhen 518000 Guangdong (CN)
2016 08 31
2017 05 29
2017 05 11
1344031
CFE: 04.01.03, 24.17.10
9
SHENZHEN JUNJIAHAO TECHNOLOGY CO., LTD., Floor 1-3, Block
B Area A, Phase 2 of Tongfuyu Industrial Park, Huafan Road,
Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua New District
Shenzhen (CN)
2017 01 23
2017 05 29
2017 05 11
1344045
SYNC
CFE: 24.17.04, 27.05.09, 29.01.12
9, 28
«OCTAVIAN.SPB» LIMITED, Vyborgskaya Emb., 61, Off. 254 RU197342 SAINT-PETERSBURG (RU)
2017 01 23
2017 05 29
2017 05 11
1344056
RYBLOZEL
5
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 07901 (US)
2017 02 14
2017 05 29
2017 05 11
1344103
Dexters
CFE: 01.15.09, 25.03.01, 27.05.02, 29.01.13
30
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Yakuplu
Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No. 9/1 Beylikdüzüİstanbul (TR)
2017 02 22
2017 05 29
2017 05 11
1344135
OIML
CFE: 01.05.01, 27.05.01
35, 42, 45
Organisation Internationale de Métrologie Légale, Organisation
Internationale, 11 Rue Turgot F-75009 PARIS (FR)
2016 12 20
2017 05 29
2017 05 11
1344162
PATRIOT
29
VIAMILK a.s., Zemědělská 5 CZ-500 03 Hradec Králové (CZ)
2016 11 14
2017 05 29
2017 05 11
1344166
warmhaus
CFE: 01.15.05, 26.04.18, 29.01.13
11, 35, 37
WARMHAUS ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Nosab Selvi Caddesi No:3 Nilüfer-Bursa (TR)
2016 12 29
2017 05 29
2017 05 11
1344255
HILTON HONORS
43
Hilton Honors Worldwide LLC, 7930 Jones Branch Drive, Suite 1100
McLean VA 22102 (US)
2017 01 31
2017 05 29
2017 05 11
1344274
EISOO
CFE: 27.05.01
9
Shanghai EISOO Information Technology Corp., Unit A-1,
Fl. 2, Bldg. No. 8, No. 1188 Lianhang Road, Minhang District
Shanghai (CN)
2017 02 07
2017 05 29
2017 05 11
1344298
AMD GARAGE EQUIPMENT
CFE: 27.05.10
7, 9
UŽDAROJI AKCINE BENDROVE „AMANDA”, Gedimino pr.2/1-24
LT-01103 Vilnius (LT)
2017 01 24
2017 05 29
2017 05 11
1344312
Gaobeike
CFE: 27.05.01, 28.03.00

10

821

Shenzhen KaBaoSun Commerce Trade Co., Ltd., 1513-1515 of
Shenzhen International Commerce Center, Border’s Northeast of
Yitian Road and Fuhua Road 3, Futian District Shenzhen (CN)
2017 03 10
2017 05 29
2017 05 11
1344354
REFLEX
9
HARDIS GROUPE, 34 Rue de la Tuilerie F-38170 SEYSSINET-PARISET (FR)
2017 02 03
2017 05 29
2017 05 11
1344363
ARCO
CFE: 01.15, 25.03.03, 27.05.03, 29.01.13
29, 30, 32
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZE S.P.A., Via G.
Marconi, 15 I-25020 FLERO (BRESCIA) (IT)
2016 12 07
2017 05 29
2017 05 11
1344387
STAPP
18, 24, 25
Monte Stelvio B.V., Juristenlaan 14 NL-5037 GJ Tilburg (NL)
2016 11 08
2017 05 29
2017 05 11
1344403
digitmojo
9, 34
Shenzhen Digitmojo Technology Co., Ltd., Room 809, Building A
Zhihui Innovation Centre, Qianjin Second Road, Xixiang Street,
Bao’an District, Shenzhen Guangdong (CN)
2016 11 15
2017 05 29
2017 05 11
1344408
NEPHARM
CFE: 27.05.17
5
NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD., Kunminghu
Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone
Liaoning Province (CN)
2017 01 23
2017 05 29
2017 05 11
1344427
Wrapmaster
6, 16, 21
Wrap Film Systems Ltd., 45, Hortonwood TF1 7FA Telford,
Shropshire (GB)
2017 01 10
2017 05 29
2017 05 11
1344514
POWERPulse
CFE: 26.11.13, 27.05.08
9
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd., Zone A,
No. 105, Dongli Road, Torch Development District, Zhongshan
Guangdong (CN)
2017 01 04
2017 05 29
2017 05 11
1344541
W
CFE: 01.15.05, 27.03.12, 27.05.21, 29.01.12
11, 35, 37
WARMHAUS ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Nosab Selvi Caddesi No:3 Nilüfer-Bursa (TR)
2016 12 29
2017 05 29
2017 05 11
1344613
Baguette Academy
CFE: 08.01.01, 27.05.01, 29.01.15
30, 35, 41
BAGUETTE ACADEMY, 27 rue Soeur Bouvier F-69005 LYON (FR)
2016 11 03
2017 05 29
2017 05 11
1344787
The Animal Nutritionists
CFE: 27.05.01
5, 31, 44
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15 CZ344 01 Domažlice (CZ)
2016 08 23
2017 06 05
2017 05 18
1344788
Die Tier-Ernährer
CFE: 27.05.01
5, 31, 44
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15 CZ344 01 Domažlice (CZ)
2016 08 23
2017 06 05
2017 05 18
1344789
Sano
CFE: 27.05.01
5, 31, 44
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15 CZ344 01 Domažlice (CZ)
2016 08 23
2017 06 05
2017 05 18
1344791
Rediema
3, 5
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44 CZ-739 61 Třinec (CZ)
2016 10 19
2017 06 05
2017 05 18
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1344806
WINE OF THE YEAR EXCELLENCE BY EXPERTS
EXCLUSIVELY AT makro
CFE: 05.07.10, 25.01.15, 26.01.05, 26.04.24, 27.05.10, 29.01.14 33, 35
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, MetroStrasse 1 40235 Düsseldorf (DE)
2017 01 05
2017 06 05
2017 05 18
1344865
GTS
8
Ningbo shenjian electrical appliance manufactured Co.,Ltd., Xikou
Development Zone Fenghua City 315500 Zhejiang Province (CN)
2017 02 01
2017 06 05
2017 05 18
1344937
PROLUBE
5
Sigmapharm Arzneimittel GmbH, Leystraße 129 A-1200
Wien (AT)
2017 02 09
2017 06 05
2017 05 18
1344952
JDC
CFE: 27.05.17
6
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD., No.88, Jinyeyi Road,
National Hi-Tech Industrial Development Zone, Xi’An City 710075
Shaanxi Province (CN)
2017 03 10
2017 06 05
2017 05 18
1344960
Donation Alerts
9, 28, 35, 36, 38, 41, 42
Limited Liability Company „Mail.Ru Group”, Leningradsky pr-kt, d.
39, str. 79 RU-125167 Moscow (RU)
2017 03 23
2017 06 05
2017 05 18
1344984
SOLLIPULLI
33
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, SAS, 1 rue de la Division Leclerc
F-67290 Petersbach (FR)
2017 03 22
2017 06 05
2017 05 18
1345020
CFE: 08.01.19, 19.03.03, 25.07.01, 29.01.13
30
FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 I-12051 ALBA, CUNEO (IT)
2017 01 20
2017 06 05
2017 05 18
1345036
tredy
CFE: 27.05.01
18, 25
Tredy Handels GmbH, Christenfeld 23c 41379 Brüggen (DE)
2017 03 02
2017 06 05
2017 05 18
1345047
JEARRO
CFE: 27.05.01
25
WENZHOU WOIL IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, 3F South
Building, 65# Aojiang North RD, Longwan District, Wenzhou
325000 Zhejiang (CN)
2016 06 27
2017 06 05
2017 05 18
1345054
Angels share
33
M. Maroy Renaud, 8 Impasse Mathieu F-75015 PARIS (FR); M. Maroy
Olivier, 10 Bd de l’Armée F-16000 ANGOULEME (FR)
2016 11 16
2017 06 05
2017 05 18
1345073
WM WATCHMUSIC
CFE: 26.01.03, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
9, 38, 41, 42
WATCHEVER GROUP, 12 rue de Penthièvre F-75008 PARIS (FR)
2016 09 23
2017 06 05
2017 05 18
1345085
tamolino
CFE: 03.06.03, 27.05.01
9, 14, 18
marketup GmbH, Dättnauerstrasse 137 CH-8406 Winterthur (CH)
2017 02 02
2017 06 05
2017 05 18
1345103
CFE: 28.03.00
25
FUJIAN GUCIHEAVEN INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 58 ANFU
JIAYUAN, XUEYUAN NORTH ROAD, CHENGXIANG DISTRICT,
PUTIAN CITY FUJIAN PROVINCE (CN)
2017 02 01
2017 06 05
2017 05 18
1345108
GREEN GRAIN
33
LINN MARKETING INC, Belize Marina Towers, Suite 303, Newton
Barracks Belize City (BZ)
2017 03 21
2017 06 05
2017 05 18

Nr 2/2018

1345150
DUCATUS
CFE: 03.01.01, 24.13.01, 27.05.10, 29.01.13
35, 36
MMag. Dr. Jakob Margreiter, LL.M., Höhenstraße 42a A-6020
Innsbruck (AT)
2017 01 23
2017 06 05
2017 05 18
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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.
1207094
Ola!
CFE: 03.13.01, 24.17.04, 27.05.01
5
LEMASERA LIMITED, SPYROU KYPRIANOU, 61 SK HOUSE CY-4003
LIMASSOL (CY)
2014 04 04
2014 08 04
2014 06 26
1219441
Finaderm
3, 5
DERMAPHARM AG, LIL-DAGOVER-RING 7 82031 GRÜNWALD (DE)
2014 08 01
2014 11 24
2014 10 16
1301213
Bingo
CFE: 01.15, 27.05, 29.01
3
HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Mahir İz Caddesi No:25
Altunizade Üsküdar, İstanbul (TR)
2016 03 01
2016 08 16
2016 07 07
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
70

(B1) 219574 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub
prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i treść sprostowania.

(B1) 219915 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

OPISY PATENTOWE
(B1) 178994 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 211735 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 212738 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 217948 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 218196 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 218363 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 218617 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 218739 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 218766 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 220208 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 220307 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 220952 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 220988 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 221412 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 222335 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: jako współtwórca
jest: IGOR KURTYNIUK, Bielsko Biała, PL a powinno być: IGOR KU‑
RYTNIK, Bielsko-Biała, PL
(B1) 223486 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 225236 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 227809 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH

(B1) 218882 Postanowiono sprostować błąd drukarski w treści opi‑
su: str. 51, zastrzeżenie 8, wiersz 2 pod drugim wzorem jest: “oraz
R1 osiada” powinno być: “oraz R1 posiada”.

(Y1) 69192 Postanowiono opis wzoru użytkowego ponownie wy‑
drukować ze względu na stwierdzone pomyłki

(B1) 219048 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(Y1) 69578 Postanowiono opis wzoru użytkowego ponownie wy‑
drukować ze względu na błędy drukarskie

H. OGŁOSZENIA
71
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 228048
2013 05 07
02/2018
(-)
2017 10 19
Suszarka laboratoryjna do suszenia materiałów rolno-spożywczych

INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-280 Lublin
(B1) 228049
2015 09 08
02/2018
(-)
2017 10 19
Sposób ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem z wy‑
korzystaniem preparatu zawierającego nikotynę
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
(B1) 228050
2015 09 24
02/2018
(-)
2017 10 19
Układ do kształtowania impulsów szpilkowych TDR
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
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(B1) 228051
2015 11 25
02/2018
(-)
2017 10 19
Sonda współosiowa z otwartym końcem do pomiaru widma przenikalności elektrycznej materiałów niejednorodnych
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
(B1) 228052
2014 06 02
02/2018
Przekładnia ślimakowa bezluzowa
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

(-)

2017 10 16

(B1) 228053
2014 07 28
02/2018
(-)
2017 10 16
2-butylan-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on i sposób otrzymywania 2-butylan-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228054
2015 10 26
02/2018
(-)
2017 10 16
1,2-Dianyżoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228055
2015 11 23
02/2018
(-)
2017 10 16
1-Palmitoilo-2-anyżoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej
otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228056
2016 05 13
02/2018
(-)
2017 10 16
(+)-5-hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-on oraz sposób wytwarzania (+)-5-hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-onu o aktywności antyfidantnej
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228057
2014 02 14
02/2018
(10%)
2017 10 19
Sposób zwiększania efektywności wykorzystania ciepła doprowadzonego do siłowni ORC lub siłowni parowej i układ siłowni ORC
lub siłowni parowej
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228058
2015 12 17
02/2018
(10%) 2017 10 20
Sposoby wytwarzania substancji błonotwórczej, substancja błonotwórcza oraz fotoutwardzalna kompozycja powłokowa
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228149
2012 02 07
02/2018
(-)
2017 11 13
Obudowa pastylkowa przyrządu półprzewodnikowego
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
(B1) 228150
2014 04 14
02/2018
(10%) 2017 11 09
Mineralny nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu
i sposób wytwarzania mineralnego nawozu wieloskładnikowego
o przedłużonym działaniu
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

Nr 2/2018

Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228151
2014 04 14
02/2018
(10%) 2017 11 09
Mineralny nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu
i sposób wytwarzania mineralnego nawozu wieloskładnikowego
o przedłużonym działaniu
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228152
2014 11 04
02/2018
(10%)
Maszyna cieplna Stirlinga
PIETRAK RAFAŁ ZAKŁAD TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
ul. Brylowska 35 m. 49
02-216 Warszawa

2017 10 02

(B1) 228153
2015 09 23
02/2018
(10%)
2017 11 13
Układ przekształtnika rezonansowego z impulsowym pobudzaniem drgań
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228154
2016 02 16
02/2018
(-)
2017 10 16
Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości oraz falistości wewnętrznych powierzchni cylindrycznych
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7/16 B
25-314 Kielce
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OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
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) 1638574
Nowe zastosowanie farmaceutyczne pochodnych staurosporyny
DPO.0484 2017 12 08
Novartis AG, BASEL, Szwajcaria
EU/1/17/1218 2017 09 18 RYDAPT - MIDOSTAURYNA
(T3) 2316456
Kompozycje wpływające na utratę masy zawierające antagonistę
opioidów i bupropion
DPO.0485 2017 12 11
Orexigen Therapeutics, Inc., SAN DIEGO, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/14/988 2015 03 26 MYSIMBA - NALTREKSON
+ BUPROPION
(T3) 1793824
Nowe kompozycje farmaceutyczne zawierające kwas
4-(4-(3-(4-chloro-3-trifluorometylo-fenylo)ureido)-3-fluorofenoksy)-pirydyno-2-karboksylowy do leczenia zaburzeń
hiperproliferacyjnych
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DPO.0486 2017 12 12
Bayer HealthCare LLC, WHIPPANY, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/13/858		 2017 08 02 STIVARGA - REGORAFENIB
(T3) 2376535
Przeciwciała ANTY-PD-L1 i ich zastosowanie do nasilania działania
limfocytów T
DPO.0487 2017 12 15
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASEL, Szwajcaria
EU/1/17/1220 2017 09 21 TECENTRIQ - ATEZOLIZUMAB
(B1) 224150
Kompozycja zawierająca koniugat leku obejmujący pochodne
kalicheamycyny i przeciwciało, oraz kompozycja farmaceutyczna
ją zawierająca
DPO.0488 2017 12 15
WYETH HOLDINGS LLC, NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1200 2017 06 29 BESPONSA - INOTUZUMAB
OZOGAMYCYNY
(B1) 218433
Cząsteczka przeciwciała swoista wobec ludzkiego CD22,
sekwencja DNA, wektor, komórka gospodarza, kompozycja, ich
zastosowania terapeutyczne i sposoby wytwarzania
DPO.0489 2017 12 22
UCB PHARMA S.A., BRUKSELA, Belgia
UCB Biopharma SPRL, BRUKSELA, Belgia
EU/1/17/1200 2017 06 29 BESPONSA - INOTUZUMAB
OZOGAMYCYNY
(B1) 218433
Cząsteczka przeciwciała swoista wobec ludzkiego CD22,
sekwencja DNA, wektor, komórka gospodarza, kompozycja, ich
zastosowania terapeutyczne i sposoby wytwarzania
DPO.0490 2017 12 22
UCB PHARMA S.A., BRUKSELA, Belgia
UCB Biopharma SPRL, BRUKSELA, Belgia
EU/1/17/1200 2017 06 29 BESPONSA - INOTUZUMAB
OZOGAMYCYNY
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
222335 w WUP 7/2016 na stronie 1916 w łamie lewym, wiersz 20
od dołu jest:
(72) KURTYNIUK IGOR, Bielsko-Biała (PL); JUSZKIEWICZ
ZBIGNIEW, Limanowa (PL)
powinno być:
(72) KURYTNIK IGOR, Bielsko-Biała (PL); JUSZKIEWICZ ZBI‑
GNIEW, Limanowa (PL).
ZNAKI TOWAROWE
295 636 w WUP nr 09/2011 r. na str. 3166 w łamie lewym, wiersz 5
umieszczono błędnie słowo w wykazie towarów
Jest: rnydło
Powinno być: mydło
W WUP nr 6/2017 na stronie 2013 w łamie lewym opublikowano:
jest:
452677 13/2016
Informacja ta nie powinna zostać opublikowana.
W WUP nr 11/2017 na stronie 4234 w łamie lewym opublikowano:
jest:
414848 19/2013
Informacja ta nie powinna zostać opublikowana.
WZORY UŻYTKOWE
69192

w WUP nr 6/2017 na stronie 1689 w łamie lewym, wiersz
12 od dołu podany jest uprawniony z prawa ochronnego:
(73) TEQBALL HOLDING S.A. R.L., Luksemburg (LU)
Powinno być:
(73) TEQBALL HOLDING S.À. R.L., Luksemburg (LU).

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji
patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.

Kandydatka/kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie: elektroniki,
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
na poziomie dobrym.

Wymagania pożądane:
•
•
•
•
•
•

znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
łatwość podejmowania decyzji,
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów: 31 marca 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_e”
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy,
że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 lub 22 57 90 067.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji
patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.

Kandydatka/kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie: elektrotechniki,
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
na poziomie dobrym.

Wymagania pożądane:
•
•
•
•
•
•

znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
łatwość podejmowania decyzji,
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów: 31 marca 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_et”
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy,
że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 lub 22 57 90 067.
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