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A. WYNALAZKI
112
UDZIELONE PATENTY
(od nr 228 471 do nr 228 740)
B1 (11) 228650
(41) 2015 11 23
(51) A01G 1/00 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
A01G 31/00 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
(21) 410806
(22) 2014 12 30
(72) SADY WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SMOLEŃ SYLWESTER,
Łysa Góra (PL); LEDWOŻYW‑SMOLEŃ IWONA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach hydropo‑
nicznych
B1 (11) 228651
(41) 2015 11 23
(51) A01G 1/00 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
A01G 31/00 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
(21) 410807
(22) 2014 12 30
(72) SADY WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SMOLEŃ SYLWESTER,
Łysa Góra (PL); LEDWOŻYW‑SMOLEŃ IWONA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób biofortyfikacji warzyw w jod w uprawach glebowych
i hydroponicznych
B1 (11) 228655
(41) 2015 11 23
(51) A01G 1/00 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
A01G 31/00 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
(21) 410808
(22) 2014 12 30
(72) SADY WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SMOLEŃ SYLWESTER,
Łysa Góra (PL); LEDWOŻYW‑SMOLEŃ IWONA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób biofortyfikacji warzyw w jod
B1 (11) 228619
(41) 2017 07 03
(51) A01G 31/00 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
(21) 415439
(22) 2015 12 21
(72) JAROSZ ZBIGNIEW, Lublin (PL); PITURA KAROLINA, Lublin (PL);
JAKOWYSZCZUK OLEG, Imielin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL);
IMAGO OLEG JAKOWYSZCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Imielin (PL)
(54) Podłoże do uprawy truskawki w systemie substrato
‑areoponicznym oraz sposób jego stosowania
B1 (11) 228662
(51) A01M 23/04 (2006.01)
A01M 23/12 (2006.01)

(41) 2013 03 18

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

396342
(22) 2011 09 15
WOJTYNA JACEK, Kamień (PL)
WOJTYNA JACEK, Kamień (PL)
Pułapka na gryzonie, zwłaszcza szkodniki

B1 (11) 228631
(41) 2016 04 25
(51) A01N 25/08 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01N 65/12 (2009.01)
A01N 65/34 (2009.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 409902
(22) 2014 10 23
(72) GRZYWA‑NIKSIŃSKA IRENA, Warszawa (PL); LEGOCKA
IZABELLA, Warszawa (PL); MACHAŁOWSKA MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); KOWIECZNIKOW ALICJA, Hipolitów (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Biopreparat na podłożu stałym do pielęgnacji roślin oraz sposób
wytwarzania biopreparatu
B1 (11) 228715
(41) 2017 08 16
(51) A01N 25/22 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 59/02 (2006.01)
A01N 59/26 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)
(21) 417340
(22) 2016 05 25
(72) BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatu zakwaszająco‑dezynfekującego
oraz preparat zakwaszająco‑dezynfekujący dla przemysłu cukrowniczego
B1 (11) 228682
(41) 2017 01 30
(51) A01N 63/00 (2006.01)
(21) 413265
(22) 2015 07 29
(72) JÓZEFIAK DAMIAN, Poznań (PL); MAZURKIEWICZ JAN,
Sady (PL); RUDAK JAKUB, Warszawa (PL); URBAŃSKI JAKUB,
Warszawa (PL)
(73) HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo (PL)
(54) Modułowy system lamp do hodowli owadów, jego zastosowa‑
nie do stymulacji rozrodu owadów i sposób hodowli owadów
B1 (11) 228730
(41) 2015 12 21
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
(21) 408544
(22) 2014 06 13
(72) WÓJTOWICZ AGNIESZKA, Wola Krasienińska (PL); ONISZCZUK
TOMASZ, Rossosz (PL); MOŚCICKI LESZEK, Lublin (PL); ONISZCZUK
ANNA, Jakubowice Konińskie (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Wyrób piekarniczy oraz sposób wytwarzania wyrobów piekar‑
niczych

1196

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 228657
(41) 2016 07 18
(51) A21D 13/80 (2017.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A23L 11/20 (2016.01)
(21) 410909
(22) 2015 01 09
(72) GUMIENNA MAŁGORZATA, Poznań (PL); LASIK‑KURDYŚ
MAŁGORZATA, Jelonek (PL); MILDNER‑SZKUDLARZ SYLWIA,
Kiekrz (PL); GÓRNA BARBARA, Opalenica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania kruchych ciastek i kruche ciastka uzyskane
tym sposobem
B1 (11) 228525
(41) 2017 03 27
(51) A23C 21/00 (2006.01)
B01D 61/58 (2006.01)
C12P 7/56 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
C07C 59/08 (2006.01)
(21) 414120
(22) 2015 09 23
(72) MAŚLANKA SŁAWOMIR, Czechowice‑Dziedzice (PL); KURASZ
EWELINA JANINA, Katowice (PL); BELYAVSKIY VADIM, Katowice (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO‑ROZWOJOWE GLOKOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania biopolimeru z serwatki odpadowej kwaśnej
i/lub słodkiej podpuszczkowej oraz instalacja do otrzymywania biopo‑
limeru z serwatki odpadowej kwaśnej i/lub słodkiej podpuszczkowej
B1 (11) 228665
(41) 2015 01 05
(51) A23J 1/02 (2006.01)
A23J 3/34 (2006.01)
A61K 38/01 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
C07K 1/12 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
(21) 404446
(22) 2013 06 25
(72) ACHINGER BOGUSŁAW, Kraków (PL)
(73) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Kompozycja odżywcza oparta na hydrolizacie białka oraz zasto‑
sowanie hydrolizatu białka drobiowego do wytwarzania kompozycji
odżywczej
B1 (11) 228600
(41) 2017 01 02
(51) A23K 10/20 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/158 (2016.01)
A23K 50/40 (2016.01)
(21) 412919
(22) 2015 06 29
(72) CHŁAPEK WOJCIECH, Lipowa (PL)
(73) CHŁAPEK WOJCIECH CELIK, Lipowa (PL)
(54) Karma mokra dla psa i kota
B1 (11) 228732
(41) 2015 12 21
(51) A23L 7/10 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 7/17 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
(21) 408546
(22) 2014 06 13
(72) WÓJTOWICZ AGNIESZKA, Wola Krasienińska (PL); ONISZCZUK
TOMASZ, Rossosz (PL); MOŚCICKI LESZEK, Lublin (PL); JUŚKO
STANISŁAW, Lublin (PL); WOLSKI TADEUSZ, Lublin (PL); KWIATKOWSKI
STANISŁAW, Lublin (PL); ONISZCZUK ANNA, Jakubowice Konińskie (PL);
SKALICKA‑WOŹNIAK KRYSTYNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Ekstrudat spożywczy oraz sposób wytwarzania ekstrudatów
spożywczych

Nr 4/2018

B1 (11) 228733
(41) 2015 12 21
(51) A23L 7/109 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23P 30/20 (2016.01)
(21) 408547
(22) 2014 06 13
(72) WÓJTOWICZ AGNIESZKA, Wola Krasienińska (PL); ONISZCZUK
TOMASZ, Rossosz (PL); MOŚCICKI LESZEK, Lublin (PL); JUŚKO
STANISŁAW, Lublin (PL); ONISZCZUK ANNA, Jakubowice Konińskie (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Makaron błyskawiczny oraz sposób wytwarzania makaronu
błyskawicznego
B1 (11) 228731
(41) 2015 12 21
(51) A23L 7/117 (2016.01)
A23L 7/13 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23P 30/20 (2016.01)
(21) 408545
(22) 2014 06 13
(72) WÓJTOWICZ AGNIESZKA, Wola Krasienińska (PL); ONISZCZUK
TOMASZ, Rossosz (PL); MOŚCICKI LESZEK, Lublin (PL); JUŚKO
STANISŁAW, Lublin (PL); ONISZCZUK ANNA, Jakubowice Konińskie (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Przekąski oraz sposób wytwarzania przekąsek
B1 (11) 228686
(41) 2015 05 11
(51) A23L 33/10 (2016.01)
A23L 29/281 (2016.01)
A23L 33/19 (2016.01)
A61K 36/45 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
(21) 405875
(22) 2013 10 31
(72) SIEGIEŃ FRANCISZEK, Kokanin (PL)
(73) SIEGIEŃ FRANCISZEK WPPH ELENA IMPORT‑EXPORT,
Kokanin (PL)
(54) Suplement diety
B1 (11) 228580
(41) 2017 09 25
(51) A23L 33/105 (2016.01)
A23L 33/145 (2016.01)
B01D 11/02 (2006.01)
A61K 36/752 (2006.01)
(21) 416489
(22) 2016 03 14
(72) FRYDRYSZAK MACIEJ, Piaseczno (PL)
(73) CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ SPÓŁKA JAWNA,
Piaseczno (PL)
(54) Sposób otrzymywania flawonoidów, zwłaszcza naringiny
B1 (11) 228606
(41) 2017 01 02
(51) A45D 29/00 (2006.01)
(21) 412951
(22) 2015 06 30
(72) JAROSZ PAWEŁ, Radomyśl Wielki (PL)
(73) JAROSZ PAWEŁ ECO, Radomyśl Wielki (PL)
(54) Przyrząd do higieny stóp
B1 (11) 228595
(41) 2016 12 19
(51) A47B 95/04 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
(21) 412705
(22) 2015 06 12
(72) RUDNIK KONRAD, Bochnia (PL)
(73) RUDNIK KONRAD P.Z.I., Bochnia (PL)
(54) Sposób obróbki utwardzającej naroży elementów meblowych
B1 (11) 228709
(41) 2017 05 08
(51) A47C 9/02 (2006.01)
A47C 16/04 (2006.01)
(21) 414668
(22) 2015 11 03
(72) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL); KIERYŁŁO MATEUSZ,
Milanówek (PL)
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(73) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL); KIERYŁŁO MATEUSZ,
Milanówek (PL)
(54) Krzesło dwufunkcyjne do siedzenia i klękosiadu

(72) GAWRON KAZIMIERZ, Gdynia (PL)
(73) GAWRON KAZIMIERZ, Gdynia (PL)
(54) Wielofunkcyjny zespół urządzeń wspomagających

B1 (11) 228647
(41) 2016 07 04
(51) A47G 19/04 (2006.01)
B65D 81/00 (2006.01)
(21) 410733
(22) 2014 12 22
(72) MARCINIAK JERZY, Chróścina (PL); CZAPKA MIROSŁAW,
Mysłowice (PL)
(73) MARCINIAK JERZY, Chróścina (PL); CZAPKA MIROSŁAW,
Mysłowice (PL)
(54) Pudełeczko zwłaszcza gastronomiczne

B1 (11) 228693
(41) 2016 03 29
(51) A61H 1/00 (2006.01)
A63B 23/025 (2006.01)
(21) 409538
(22) 2014 09 18
(72) MYŚLIWIEC ANDRZEJ, Rybnik (PL)
(73) MYŚLIWIEC ANDRZEJ FIZJOTERAPIA DR ANDRZEJ MYŚLIWIEC,
Rybnik (PL)
(54) Urządzenie napinające do kontroli pozycji głowy

B1 (11) 228568
(41) 2017 08 16
(51) A47L 9/06 (2006.01)
(21) 416106
(22) 2016 02 10
(72) WESOŁOWSKA ANNA, Warszawa (PL)
(73) WESOŁOWSKA ANNA WE‑SKA DESIGN, Warszawa (PL)
(54) Trzepaczko‑ssawka
B1 (11) 228483
(41) 2015 03 02
(51) A61B 5/055 (2006.01)
G01R 33/48 (2006.01)
(21) 405184
(22) 2013 08 30
(72) MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Tomograf hybrydowy TOF‑PET/MRI
B1 (11) 228667
(41) 2016 01 04
(51) A61B 7/04 (2006.01)
(21) 408720
(22) 2014 06 30
(72) DALEWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) R2IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Stetoskop elektroniczny
B1 (11) 228710
(41) 2017 05 22
(51) A61B 18/02 (2006.01)
(21) 414791
(22) 2015 11 15
(72) KLEJDYSZ ROBERT, Wołów (PL)
(73) KLEJDYSZ ROBERT, Wołów (PL)
(54) Komora kriogeniczna dla konia
B1 (11) 228637
(41) 2016 05 23
(51) A61C 8/00 (2006.01)
(21) 410106
(22) 2014 11 12
(72) MALARA PIOTR, Mikołów (PL); ŻMUDZKI JAROSŁAW,
Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Stomatologiczny implant stożkowy
B1 (11) 228565
(41) 2017 07 31
(51) A61F 5/58 (2006.01)
(21) 415849
(22) 2016 01 22
(72) KURKOWSKI KRZYSZTOF, Lublin (PL); KURKOWSKI ZDZISŁAW
MAREK, Dys (PL); OZIRSKI KAMIL, Lack (PL); PARTYKA JAKUB,
Lublin (PL)
(73) INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Stymulator artykulacji
B1 (11) 228475
(51) A61G 5/04 (2013.01)
A61G 5/06 (2006.01)
B66F 3/44 (2006.01)
(21) 412184

(41) 2016 11 07

(22) 2015 04 30

B1 (11) 228695
(41) 2016 05 09
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/00 (2006.01)
(21) 410011
(22) 2014 10 31
(72) WAWRZYNIAK ADRIAN, Szczecin (PL)
(73) DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do centrowania głowy kości udowej w panewce
stawu biodrowego
B1 (11) 228476
(41) 2015 05 25
(51) A61H 39/00 (2006.01)
A61N 1/36 (2006.01)
(21) 406018
(22) 2013 11 13
(72) AGRAWAL SIDDARTH, Żerniki Wrocławskie (PL); AGRAWAL
ANIL KUMAR, Żerniki Wrocławskie (PL)
(73) INTEGRATIVE MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żerniki Wrocławskie (PL)
(54) Urządzenie do transdermalnej terapeutycznej elektrostymulacji
B1 (11) 228729
(41) 2015 10 12
(51) A61K 9/00 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
A61K 47/34 (2006.01)
A61L 31/16 (2006.01)
A61L 26/00 (2006.01)
(21) 407770
(22) 2014 04 01
(72) KOPYTYŃSKA‑KASPERCZYK ANNA, Katowice (PL);
DOBRZYŃSKI PIOTR, Zabrze (PL); KASPERCZYK JANUSZ,
Katowice (PL); PASTUSIAK MAŁGORZATA, Zabrze (PL); SOBOTA
MICHAŁ, Częstochowa (PL)
(73) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Biodegradowalny, polimerowy system miejscowego uwalniania
leku do stosowania w leczeniu chorób przyzębia oraz sposób jego
wytwarzania
B1 (11) 228718
(41) 2015 06 08
(51) A61K 31/575 (2006.01)
A61K 36/07 (2006.01)
B01D 11/00 (2006.01)
B01D 29/00 (2006.01)
B01D 9/02 (2006.01)
(21) 406288
(22) 2013 11 27
(72) KALBARCZYK JANUSZ, Lublin (PL); SŁAWIŃSKA ANETA,
Glinne (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania ergosterolu z suchej biomasy pocho‑
dzenia grzybowego
B1 (11) 228503
(41) 2016 02 01
(51) A61K 31/795 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
(21) 409016
(22) 2014 07 29
(72) NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL); SZCZUBIAŁKA
KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL); PYRĆ KRZYSZTOF, Kraków (PL);
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CIEJKA JUSTYNA, Mogilany (PL); WYTRWAŁ MAGDALENA,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) N‑sulfonowa pochodna polialliloaminy (NSPAH) do zastosowa‑
nia w terapii i profilaktyce infekcji wywołanych przez wirusy grypy
typu A
B1 (11) 228642
(41) 2016 06 20
(51) A61K 35/64 (2015.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61K 47/34 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
(21) 410420
(22) 2014 12 06
(72) SZYMAŃSKI ZYGMUNT JERZY, Ryki (PL); PESZKE JERZY
PRZEMYSŁAW, Kruszyna (PL)
(73) SZYMAŃSKI ZYGMUNT JERZY, Ryki (PL); PESZKE JERZY
PRZEMYSŁAW, Kruszyna (PL)
(54) Preparat propolisowo‑srebrowy przyśpieszający regenerację
tkanek miękkich i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 228594
(41) 2016 12 19
(51) A61K 39/07 (2006.01)
(21) 412612
(22) 2015 06 08
(72) NIDZWORSKI DAWID, Gdańsk (PL); ŁĘGA TOMASZ,
Włocławek (PL); WEIHER PAULINA, Gdańsk (PL); SZEWCZYK
BOGUSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Szczep gram‑dodatniej laseczki Bacillus subtillis, rekombinowa‑
ne przetrwalniki, kompozycja immunogenna, doustna szczepionka
oraz jej zastosowanie przeciwko wirusowi grypy typu A
B1 (11) 228735
(41) 2013 09 02
(51) A61K 47/61 (2017.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 398253
(22) 2012 02 27
(72) GOSZCZYŃSKI TOMASZ, Wrocław (PL); BORATYŃSKI JANUSZ,
Wrocław (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL); FILIP‑PSURSKA
BEATA, Kup (PL); KEMPIŃSKA KATARZYNA, Głogów (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK IM. LUDWIKA HIRSZFELDA,
Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie koniugatu składającego się z nośnika i zawiąza‑
nego z nim kowalencyjnie leku
B1 (11) 228716
(41) 2015 03 16
(51) A61K 51/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 405251
(22) 2013 09 05
(72) BILEWICZ ALEKSANDER, Warszawa (PL); ŁYCZKO MONIKA,
Warszawa (PL); PIOTROWSKA AGATA, Warszawa (PL); LESZCZUK
EDYTA, Zielonka (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Prekursor radiofarmaceutyku terapeutycznego, przeznaczony
do osadzania na nim znanych cząsteczek biologicznie aktywnych
naprowadzających radionuklid do chorej tkanki, oraz sposób jego
wytwarzania
B1 (11) 228617
(41) 2017 03 13
(51) A61K 51/04 (2006.01)
A61K 103/00 (2006.01)
(21) 413820
(22) 2015 09 03
(72) KOŹMIŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); GNIAZDOWSKA
EWA, Warszawa (PL); CHOJNOWSKI MAREK, Warszawa (PL);
KOPATYS AGATA, Ząbki (PL); KRÓLICKI LESZEK, Warszawa (PL)

Nr 4/2018

(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Radiofarmaceutyk diagnostyczny do obrazowania infekcji, spo‑
sób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie
B1 (11) 228739
(41) 2015 02 16
(51) A63G 9/12 (2006.01)
(21) 405019
(22) 2013 08 06
(72) WICZUK AGNIESZKA, Rowiny (PL)
(73) WICZUK AGNIESZKA DESIGN STUDIO, Rowiny (PL)
(54) Niesamoskrętny uchwyt do siedziska lub leżanki wiszącej
B1 (11) 228553
(41) 2017 06 19
(51) B01D 11/02 (2006.01)
B01D 11/00 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)
B01J 19/00 (2006.01)
(21) 415164
(22) 2015 12 07
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,
Puławy (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Kosz ekstrakcyjny
B1 (11) 228554
(41) 2017 06 19
(51) B01D 11/02 (2006.01)
B01D 11/00 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)
B01J 19/00 (2006.01)
(21) 415166
(22) 2015 12 07
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,
Puławy (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Kosz ekstrakcyjny
B1 (11) 228520
(41) 2010 12 06
(51) B01D 53/14 (2006.01)
F01K 23/06 (2006.01)
(21) 391380
(22) 2008 09 02
(30) 11/938,076
2007 11 09
US
(86) 2008 09 02
PCT/US08/75005
(87) 2009 05 14
WO09/061550
(72) THACKER PRADEEP, Bellaire (US); NAPHAD SACHIN,
Houston (US)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Sposób zmniejszania emisji siarki, sposób usuwania siarki
z przejściowych gazów technologicznych oraz system obrabiania
dla przejściowych gazów technologicznych
B1 (11) 228611
(41) 2017 01 16
(51) B02C 17/00 (2006.01)
C10L 9/00 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
(21) 413002
(22) 2015 07 02
(72) SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); KNAŚ KRZYSZTOF,
Lgota Mała (PL); NOWAK WOJCIECH, Częstochowa (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób suszenia i domielania wstępnie rozdrobnionych mate‑
riałów, zwłaszcza węgla brunatnego lub kamiennego, oraz urządze‑
nie do suszenia i domielania wstępnie rozdrobnionych materiałów,
zwłaszcza węgla brunatnego lub kamiennego
B1 (11) 228706
(41) 2017 05 08
(51) B05D 1/02 (2006.01)
B05D 1/04 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
(21) 414565
(22) 2015 10 27
(72) RZEPECKI KRZYSZTOF, Niemcz (PL)
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(73) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH APLEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyprasek hybrydowych z powłoką nie‑
elektrostatyczną
B1 (11) 228626
(41) 2016 11 07
(51) B21D 13/04 (2006.01)
B31F 1/10 (2006.01)
(21) 412124
(22) 2015 04 27
(72) BOEGLI CHARLES, Marin‑Epagnier (CH)
(73) Boegli‑Gravures S.A., Marin (CH)
(54) Sposób wytwarzania zestawu walców wytłaczających, zestaw
walców wytłaczających i zastosowanie walców wytłaczających
B1 (11) 228587
(41) 2017 10 09
(51) B21H 1/14 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
(21) 420346
(22) 2017 01 30
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ,
Kalinówka (PL); BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul
B1 (11) 228544
(41) 2017 05 22
(51) B22C 1/00 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B22C 3/00 (2006.01)
(21) 414838
(22) 2015 11 18
(72) WIŚNIEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); MAŁEK MARCIN,
Zwoleń (PL); MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI
KRZYSZTOF JAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych
form odlewniczych
B1 (11) 228533
(41) 2017 05 08
(51) B22C 9/02 (2006.01)
(21) 414627
(22) 2015 10 30
(72) ZYCH JERZY STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Kanał odpowietrzający odlewnicze formy piaskowe oraz sposób
odpowietrzenia odlewniczych form piaskowych
B1 (11) 228721
(41) 2015 12 21
(51) B22D 11/124 (2006.01)
B22D 17/22 (2006.01)
B22C 21/00 (2006.01)
(21) 408587
(22) 2014 06 17
(72) GESSNER ANDRZEJ, Zimin (PL)
(73) EDSE GESSNER PELIC SPÓŁKA JAWNA, Kórnik (PL)
(54) Układ do automatycznego poziomowania odlewu
B1 (11) 228538
(41) 2017 05 22
(51) B22D 13/00 (2006.01)
B22D 13/02 (2006.01)
(21) 414763
(22) 2015 11 11
(72) STRADOMSKI ZBIGNIEW, Częstochowa (PL); STRADOMSKI
GRZEGORZ, Częstochowa (PL); NADOLSKI MACIEJ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób odśrodkowego odlewania wyrobów małogabaryto‑
wych ze staliwa ferrytyczno‑austenitycznego
B1 (11) 228539
(51) B22D 13/00 (2006.01)
B22D 13/02 (2006.01)

(41) 2017 05 22
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(21) 414771
(22) 2015 11 11
(72) STRADOMSKI ZBIGNIEW, Częstochowa (PL); STRADOMSKI
GRZEGORZ, Częstochowa (PL); SOIŃSKI MAREK SŁAWOMIR,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania małogabarytowych odlewów ze staliwa
ferrytyczno‑austenitycznego
B1 (11) 228597
(41) 2017 01 02
(51) B22D 27/02 (2006.01)
C22F 3/02 (2006.01)
B22D 21/00 (2006.01)
(21) 412805
(22) 2015 06 22
(72) GOLAK SŁAWOMIR, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania metalowych tarcz kompozytowych zbro‑
jonych strefowo cząstkami
B1 (11) 228708
(41) 2017 05 08
(51) B22D 30/00 (2006.01)
B22D 41/015 (2006.01)
B22D 45/00 (2006.01)
(21) 414613
(22) 2015 10 29
(72) PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); ZEGARTOWSKI
ANDRZEJ, Kraków (PL); MIREK PIOTR, Ratajów (PL)
(73) KRAKODLEW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Układ odzysku ciepła z krzepnących metalowych odlewów
wielkogabarytowych i wykorzystania go do nagrzewania form od‑
lewniczych
B1 (11) 228604
(41) 2017 02 27
(51) B22F 1/00 (2006.01)
C23C 18/36 (2006.01)
(21) 413634
(22) 2015 08 24
(72) TRZASKA MARIA, Warszawa (PL); CIEŚLAK GRZEGORZ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Metalizowany proszek grafenowy
B1 (11) 228610
(41) 2017 01 16
(51) B27M 1/08 (2006.01)
B27M 3/00 (2006.01)
B27D 1/08 (2006.01)
B27D 3/00 (2006.01)
(21) 412986
(22) 2015 07 02
(72) PIOTROWSKI DARIUSZ, Drzonków (PL)
(73) MELACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Sól (PL)
(54) Układ linii technologicznej do produkcji elementów nośnych
i konstrukcyjnych do mebli o dużych przekrojach poprzecznych,
zwłaszcza nóg, belek nośnych i ramiaków
B1 (11) 228564
(41) 2017 07 17
(51) B29C 33/02 (2006.01)
B29C 45/17 (2006.01)
B29C 45/26 (2006.01)
B29C 45/37 (2006.01)
B29C 45/73 (2006.01)
(21) 415815
(22) 2016 01 15
(72) WESOŁOWSKI LESZEK, Żnin (PL)
(73) INTEMO SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Kujawski (PL)
(54) Forma wtryskowa i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 228579
(51) B29C 43/00 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/04 (2006.01)

(41) 2017 09 25
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(21) 416487
(22) 2016 03 14
(72) BUJNOWSKI JACEK, Ogrodzisko (PL); CZERNIAK DARIUSZ,
Gliwice (PL); JANAS SEBASTIAN, Gliwice (PL); KULESZA KRZYSZTOF,
Gliwice (PL); SOBOLEWSKI ARKADIUSZ, Gliwice (PL); SZKUDLAREK
ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL);
PROFILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łask (PL)
(54) Prasa hydrauliczna do wytwarzania wielkoformatowych płyt
z tworzywa sztucznego
B1 (11) 228583
(41) 2017 10 09
(51) B29C 65/00 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 65/08 (2006.01)
B29C 65/72 (2006.01)
D06H 5/00 (2006.01)
(21) 416771
(22) 2016 04 06
(72) LITWIN PAWEŁ, Przybysławice (PL)
(73) MIRANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Turek (PL)
(54) Sposób łączenia na styk płaskich wyrobów włókienniczych
zawierających włókna syntetyczne
B1 (11) 228561
(41) 2017 07 17
(51) B60L 11/18 (2006.01)
(21) 415739
(22) 2016 01 08
(72) BUDZYŃSKI ZDZISŁAW, Gliwice (PL); DEJA PRZEMYSŁAW,
Zabrze (PL); KURPIEL WOJCIECH, Gliwice (PL); MAJEWSKI MAREK,
Gliwice (PL); KONSEK RAFAŁ, Rybnik (PL); POLNIK BARTOSZ,
Rybnik (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) System elektrycznego układu napędowego samojezdnego
wozu odstawczego
B1 (11) 228613
(41) 2017 02 27
(51) B60M 1/26 (2006.01)
(21) 413622
(22) 2015 08 23
(72) BOGACKI ADOLF, Szczecin (PL); GREGUŁA RYSZARD,
Police (PL); BŁĘDOWSKI LESZEK, Szczecin (PL); DONDZIAK
KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL);
MAMALA ANDRZEJ, Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
Sułków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL); ŚCIĘŻOR
WOJCIECH, Kraków (PL); KAWECKI ARTUR, Kraków (PL); KOWAL
RADOSŁAW, Pilica (PL); KORDASZEWSKI SZYMON, Zadole
Kosmołowskie (PL); NOWAK ANDRZEJ, Kraków (PL); MAJEWSKI
WIESŁAW, Warszawa (PL); ROJEK ARTUR, Pruszków (PL)
(73) MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mierzyn (PL)
(54) Urządzenie do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej
B1 (11) 228589
(41) 2017 02 27
(51) B60M 1/26 (2006.01)
(21) 413625
(22) 2015 08 23
(72) BOGACKI ADOLF, Szczecin (PL); GREGUŁA RYSZARD,
Police (PL); BŁĘDOWSKI LESZEK, Szczecin (PL); DONDZIAK
KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL);
MAMALA ANDRZEJ, Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ,
Sułków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL); ŚCIĘŻOR
WOJCIECH, Kraków (PL); KAWECKI ARTUR, Kraków (PL); KOWAL
RADOSŁAW, Pilica (PL); KORDASZEWSKI SZYMON, Zadole
Kosmołowskie (PL); NOWAK ANDRZEJ, Kraków (PL); MAJEWSKI
WIESŁAW, Warszawa (PL); ROJEK ARTUR, Pruszków (PL)
(73) MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mierzyn (PL)
(54) Urządzenie do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej
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B1 (11) 228738
(41) 2014 04 14
(51) B60S 1/34 (2006.01)
(21) 401099
(22) 2012 10 08
(72) ZIOŁO TOMASZ, Jakuszowice (PL)
(73) VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina (PL)
(54) Stopka wycieraczki, zwłaszcza wycieraczki samochodowej
i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 228630
(41) 2016 04 25
(51) B61D 3/18 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
(21) 409867
(22) 2014 10 20
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); CZERWIŃSKI JAROSŁAW,
Czerwonak (PL); MERKISZ‑GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL);
STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz (PL); NOWACZYK TOMASZ,
Grabonóg (PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Szynowy układ jezdny tylny
B1 (11) 228689
(41) 2016 09 12
(51) B62D 53/02 (2006.01)
(21) 411540
(22) 2015 03 11
(72) OSTAPÓW LESŁAW, Legnica (PL); KUCFIR WOJCIECH,
Jawor (PL); CZAJKOWSKI ANDRZEJ, Legnica (PL); HNAT WITOLD,
Złotoryja (PL); MILIAN WIESŁAW, Zgorzelec (PL)
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(54) Urządzenie do poprawy stateczności dwuczłonowej maszyny
roboczej na podwoziu kołowym
B1 (11) 228477
(41) 2015 08 31
(51) B64C 1/00 (2006.01)
B64C 23/00 (2006.01)
(21) 407247
(22) 2014 02 19
(72) DĄBROWSKI ZBIGNIEW, Sosnowiec (PL)
(73) DĄBROWSKI ZBIGNIEW, Sosnowiec (PL)
(54) Aparat przeznaczony do poruszania się zwłaszcza w środowisku
gazowym lub cieczy
B1 (11) 228690
(41) 2016 09 26
(51) B64C 13/02 (2006.01)
B64C 39/12 (2006.01)
B64C 9/00 (2006.01)
(21) 411673
(22) 2015 03 20
(72) MARGAŃSKI EDWARD, Bielsko-Biała (PL)
(73) AEROEM EDWARD MARGAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Układ sterowania samolotem
B1 (11) 228491
(41) 2014 12 22
(51) B64C 27/02 (2006.01)
B64C 27/22 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B64C 39/00 (2006.01)
(21) 407867
(22) 2014 04 11
(72) WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL); CZYŻ ZBIGNIEW,
Grabina (PL); PIETRYKOWSKI KONRAD, Kaplonosy (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrz‑
nego, zwłaszcza wiatrakowca
B1 (11) 228492
(51) B64C 27/02 (2006.01)
B64C 27/22 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B64C 39/00 (2006.01)

(41) 2014 12 22
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(21) 407868
(22) 2014 04 11
(72) WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL); CZYŻ ZBIGNIEW,
Grabina (PL); PIETRYKOWSKI KONRAD, Kaplonosy (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego,
zwłaszcza wiatrakowca
B1 (11) 228505
(41) 2016 02 01
(51) B64C 27/02 (2006.01)
B64C 27/59 (2006.01)
(21) 409032
(22) 2014 07 31
(72) BARTOSZEK JAKUB, Czerwionka‑Leszczyny (PL); CADER
MACIEJ, Zielonka (PL); BIGAJ PIOTR, Piastów (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Mechanizm blokowania śmigieł platformy wielowirnikowej
B1 (11) 228725
(41) 2014 12 22
(51) B64C 27/08 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
(21) 407118
(22) 2014 02 10
(72) KAZANA KRZYSZTOF, Kraków (PL); SIENKIEL KAMIL,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(73) EURO‑PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce (PL)
(54) Urządzenie latające wielowirnikowe
B1 (11) 228506
(41) 2016 02 01
(51) B64C 35/00 (2006.01)
B64C 37/00 (2006.01)
B63G 8/00 (2006.01)
(21) 409049
(22) 2014 07 31
(72) GNAROWSKI WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Wehikuł powietrzno‑wodny
B1 (11) 228673
(41) 2016 08 01
(51) B64F 1/00 (2006.01)
B63B 35/50 (2006.01)
B63G 11/00 (2006.01)
(21) 411005
(22) 2015 01 20
(72) TORA GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Mechanizm stabilizujący ruchome lądowisko helikopterów
B1 (11) 228566
(41) 2017 06 05
(51) B65D 19/26 (2006.01)
(62) 408183
(21) 420865
(22) 2014 05 12
(72) KUBASIAK TOMASZ, Sucha Beskidzka (PL)
(73) KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES‑PLAST,
Sucha Beskidzka (PL)
(54) Paleta transportowo‑magazynowa
B1 (11) 228654
(41) 2016 10 10
(51) B65G 5/00 (2006.01)
(21) 411756
(22) 2015 03 26
(72) BĄKOWSKI TOMASZ, Kąpino (PL)
(73) BĄKOWSKI TOMASZ ERNEST, Kąpino (PL)
(54) Zbiornik wielkogabarytowy do cieczy
B1 (11) 228696
(41) 2016 09 26
(51) B65G 15/04 (2006.01)
E21F 13/08 (2006.01)
(21) 411749
(22) 2015 03 25
(72) KRAUZE KRZYSZTOF, Kraków (PL); BOŁOZ ŁUKASZ,
Kraków (PL); WYDRO TOMASZ, Kraków (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przenośnik taśmowy zwłaszcza do wyrobisk ścianowych
B1 (11) 228479
(41) 2013 11 25
(51) B65G 15/34 (2006.01)
(21) 403917
(22) 2013 05 17
(30) 13/473,949
2012 05 17
US
(72) THOMAS TERRY M., Franklin (US); ZIEGLER BRIAN C.,
Franklin (US)
(73) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington (US)
(54) Taśma do systemu przenośnikowego
B1 (11) 228660
(41) 2016 08 01
(51) B65G 17/20 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 411001
(22) 2015 01 19
(72) BARCZYK MACIEJ, Jastrzębie‑Zdrój (PL); DAWIDOWICZ
JAROSŁAW, Jastrzębie‑Zdrój (PL); GALWAS MARIUSZ,
Gołkowice (PL)
(73) JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie‑Zdrój (PL)
(54) Trawersa do transportu ładunków
B1 (11) 228740
(41) 2013 03 04
(51) B65G 19/24 (2006.01)
B23P 25/00 (2006.01)
(21) 400532
(22) 2012 08 28
(30) 13/220,048
2011 08 29
US
(72) O’NEILL MICHAEL L., Lucinda (US)
(73) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington (US)
(54) Zespół łańcuchowego zgarniaka łańcucha przenośnika
B1 (11) 228638
(41) 2016 07 18
(51) B65G 47/24 (2006.01)
B65G 47/31 (2006.01)
B65G 47/53 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
B26D 1/15 (2006.01)
A23G 3/02 (2006.01)
(21) 410199
(22) 2015 01 09
(72) DOMAROS ZBIGNIEW, Słupsk (PL); LEWICKI ZBIGNIEW,
Słupsk (PL)
(73) DOMAROS ZBIGNIEW, Słupsk (PL); LEWICKIZBIGNIEW,
Słupsk (PL)
(54) Urządzenie do rozdzielania wyrobów spożywczych ciętych
z płata lub taśmy w kostki
B1 (11) 228616
(41) 2017 03 13
(51) B65G 49/06 (2006.01)
C03B 33/00 (2006.01)
(21) 413803
(22) 2015 09 02
(72) BALEWSKI MARCIN, Krotoszyny (PL); JABŁOŃSKI PIOTR,
Czersk (PL)
(73) WUTKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śliwice (PL)
(54) Sposób rozkroju liniowego formatek z wielogabarytowej cien‑
kiej tafli szkła
B1 (11) 228677
(41) 2016 08 29
(51) B65G 65/30 (2006.01)
B03B 5/10 (2006.01)
(21) 411362
(22) 2015 02 23
(72) MUSIAŁEK ANDRZEJ, Rybnik (PL); MURA ADAM, Rybnik (PL)
(73) WRĘBOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Sposób sterowania wydajnością podnośników kubełkowych
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B1 (11) 228557
(41) 2017 06 19
(51) B65H 29/32 (2006.01)
B65H 29/24 (2006.01)
B65H 3/08 (2006.01)
G06K 19/00 (2006.01)
(21) 415262
(22) 2015 12 17
(72) SUBCZYŃSKI ROBERT, Choromany (PL); GŁOWACKA ANNA
IWONA, Ujazd (PL)
(73) SUBCZYŃSKI ROBERT TECH‑WASH, Choromany (PL); ANIFLEX
SPÓŁKA JAWNA GŁOWACKA I WSPÓLNICY, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(54) Układ do umieszczania mikroczipów RFID na materiale samo‑
przylepnym i sposób umieszczania mikroczipów RFID na materiale
samoprzylepnym
B1 (11) 228723
(41) 2015 07 20
(51) B66C 11/06 (2006.01)
B66C 1/14 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
(21) 406848
(22) 2014 01 14
(72) POZNAŃSKI KAZIMIERZ, Gniew (PL); DRĄGOWSKI PIOTR,
Gniew (PL); HAŁAS WALDEMAR, Smętowo Graniczne (PL); GOCEK
ANDRZEJ, Gniew (PL)
(73) FAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gniew (PL)
(54) Urządzenie manipulacyjne do podnoszenia mas spoza osi pio‑
nowej toru podwieszonego
B1 (11) 228699
(41) 2017 01 02
(51) B66C 23/53 (2006.01)
B66C 23/88 (2006.01)
(21) 412773
(22) 2015 06 19
(72) DYMARSKI CZESŁAW, Gdańsk (PL); DAUTER ANDRZEJ,
Gdańsk (PL); DYMARSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do blokady elastycznego połączenia urządzenia okręto‑
wego z fundamentem
B1 (11) 228499
(41) 2015 12 21
(51) B66D 1/00 (2006.01)
B66D 3/00 (2006.01)
B66D 5/00 (2006.01)
(21) 408528
(22) 2014 06 12
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Balanser urządzenia do ustawienia napięcia wstępnego łożysk
stożkowych
B1 (11) 228591
(41) 2016 12 05
(51) B66F 9/06 (2006.01)
B66F 9/14 (2006.01)
(21) 412543
(22) 2015 05 31
(72) RATKIEWICZ ANDRZEJ, Milanówek (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Wózek widłowy do komisjonowania jednostek ładunkowych
B1 (11) 228541
(41) 2017 05 22
(51) C01B 32/928 (2017.01)
C01G 43/00 (2006.01)
G21C 1/00 (2006.01)
(21) 414768
(22) 2015 11 12
(72) BRYKAŁA MARCIN, Warszawa (PL); ROGOWSKI MARCIN,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania węglika uranu o ziarnach sferycznych i nie‑
regularnych jako prekursora paliwa do reaktorów nowej, IV generacji

Nr 4/2018

B1 (11) 228551
(41) 2017 06 05
(51) C01G 55/00 (2006.01)
C22B 3/16 (2006.01)
(21) 415085
(22) 2015 12 03
(72) LUTY‑BŁOCHO MAGDALENA, Mogilany (PL); WOJNICKI
MAREK, Kraków (PL); FITZNER KRZYSZTOF, Kraków (PL); CHAT
KAROLINA, Koniecpol (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów
chlorkowych
B1 (11) 228618
(41) 2017 03 27
(51) C02F 1/00 (2006.01)
G01N 21/05 (2006.01)
G01J 1/00 (2006.01)
(21) 413973
(22) 2015 09 14
(72) CHMIELOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób zdalnego monitoringu jakości ścieków oczyszczonych
w przydomowych oczyszczalniach ścieków i układ do stosowania
tego sposobu
B1 (11) 228698
(41) 2016 11 21
(51) C02F 7/00 (2006.01)
A01K 99/00 (2006.01)
(21) 412360
(22) 2015 05 15
(72) KUJAWIAK SEBASTIAN, Doruchów (PL); MAZUR ROBERT,
Poznań (PL); MAZURKIEWICZ JAKUB, Kórnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Instalacja (urządzenie) do rewitalizacji stawów hodowlanych,
zwłaszcza z grupy akwakultur słodkowodnych
B1 (11) 228490
(41) 2015 10 12
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 407858
(22) 2014 04 10
(72) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL)
(73) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL)
(54) Sposób wytwarzania wapniowego nawozu zawiesinowego
poprawiającego jakość gleby
B1 (11) 228644
(41) 2016 06 20
(51) C05D 9/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C09K 17/04 (2006.01)
(21) 410649
(22) 2014 12 19
(72) CZERNIEC ROBERT, Nałęczów (PL)
(73) CZERNIEC ROBERT, Nałęczów (PL)
(54) Kompozycja minerałów skalnych
B1 (11) 228676
(41) 2016 08 16
(51) C06B 21/00 (2006.01)
C07B 63/00 (2006.01)
C06B 25/00 (2006.01)
C06B 25/10 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
C07C 233/03 (2006.01)
C07C 31/125 (2006.01)
(21) 411133
(22) 2015 02 02
(72) TOMASZEWSKI WALDEMAR, Warszawa (PL); POŁASKA
URSZULA, Warszawa (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wydzielania organicznych małocząsteczkowych mo‑
dyfikatorów z jednobazowych prochów nitrocelulozowych
B1 (11) 228701
(41) 2016 08 01
(51) C07B 35/08 (2006.01)
C07C 321/24 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07C 323/14 (2006.01)
C07C 43/166 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C07C 211/28 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
C07D 325/00 (2006.01)
(21) 410918
(22) 2015 01 12
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); MARCOL BEATA,
Gaszowice (PL); PENKALA MATEUSZ, Pszczyna (PL);
BŁACH DARIUSZ, Sosnowiec (PL); FILAPEK MICHAŁ, Czechowice
‑Dziedzice (PL); NOSEK IZABELA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania związków 1
‑propenylowych,
bis(1‑propenylowych) oraz allilowo-(1‑propenylowych)
B1 (11) 228659
(41) 2016 07 18
(51) C07B 35/08 (2006.01)
C07D 317/50 (2006.01)
C07C 43/15 (2006.01)
C07C 321/18 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07C 57/02 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
C07D 325/00 (2006.01)
(21) 410919
(22) 2015 01 12
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); MARCOL BEATA,
Gaszowice (PL); PENKALA MATEUSZ, Pszczyna (PL);
BŁACH DARIUSZ, Sosnowiec (PL); FILAPEK MICHAŁ, Czechowice
‑Dziedzice (PL); NOSEK IZABELA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania związków 1
‑propenylowych lub
bis(1‑propenylowych) lub allilowo-(1‑propenylowych)
B1 (11) 228648
(41) 2016 07 04
(51) C07C 41/03 (2006.01)
C07C 43/02 (2006.01)
B01J 31/00 (2006.01)
(21) 410767
(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 oksyetylenowania tłuszczów
B1 (11) 228649
(41) 2016 07 04
(51) C07C 41/03 (2006.01)
C07C 43/02 (2006.01)
B01J 31/00 (2006.01)
(21) 410768
(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)
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(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI,
Łódź (PL)
(54) Sposób oksyetylenowania frakcji smalcu
B1 (11) 228556
(41) 2017 06 19
(51) C07C 51/46 (2006.01)
C07C 57/07 (2006.01)
C07C 57/04 (2006.01)
B01D 3/40 (2006.01)
(21) 415207
(22) 2015 12 09
(72) RATAJCZAK WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); PLESNAR MAREK,
Warszawa (PL); PORĘBSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); POLARCZYK
KATARZYNA, Warszawa (PL); TOMZIK SŁAWOMIR, Warszawa (PL);
TALMA‑PIWOWAR MARZENA, Warszawa (PL); MILCZAREK ALICJA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poproduk‑
cyjnych
B1 (11) 228489
(41) 2015 10 12
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 57/32 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
(21) 407842
(22) 2014 04 09
(72) NAWROCKI ADAM, Poznań (PL); PERNAK JULIUSZ,
Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); OLSZEWSKI
RADOSŁAW, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); CZERNIAK KAMIL,
Sompolno (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑ CONSULTINGOWE
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Sole amoniowe o czynności herbicydowej
B1 (11) 228522
(41) 2017 03 27
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
A01N 33/02 (2006.01)
(21) 414088
(22) 2015 09 21
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); WILK TOMASZ, Koziegłowy (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe herbicydowe, bisamoniowe sole z kationem
alkilodiylo‑ bis(dietanolometyloamoniowym) i z anionem
4‑chloro‑2-metylofenoksyoctowym oraz 3,6 ‑dichloro‑2-metyloks
ybenzoesowym, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako
środki ochrony roślin
B1 (11) 228493
(41) 2015 11 09
(51) C07C 253/00 (2006.01)
C07C 255/01 (2006.01)
C07C 255/45 (2006.01)
C07C 255/49 (2006.01)
(21) 408040
(22) 2014 04 28
(72) MORZYCKI JACEK, Białystok (PL); WOJTKIELEWICZ
AGNIESZKA, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób otrzymywania nitryli z kwasów karboksylowych, es‑
trów, laktonów i amidów przy użyciu wodorku dialkiloglinu i soli
amonowej
B1 (11) 228596
(51) C07C 255/51 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)

(41) 2016 12 19
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(21) 412723
(22) 2015 06 15
(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 2‑amino‑ 4,6 ‑ difenylobenzeno‑1,3‑ dikar
bonitrylu, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fo‑
tosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji
kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoini‑
cjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej
i hybrydowej
B1 (11) 228680
(41) 2016 07 04
(51) C07C 279/12 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 411471
(22) 2015 03 06
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); ŻYTO PAULINA
ANNA, Żmigród (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu heksa hydratu szczawianu
[akwa(di(2‑amino‑5-guanidynopentano))miedzi(II)], sposób jej wy‑
twarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 228726
(41) 2015 08 31
(51) C07C 313/04 (2006.01)
C07C 211/27 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
(21) 407264
(22) 2014 02 20
(72) DRABOWICZ JÓZEF, Łódź (PL); DESKA MAŁGORZATA,
Zawodzie (PL); KULAWIK DAMIAN, Częstochowa (PL)
(73) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE,
Częstochowa (PL)
(54) n‑Alkanosulfinian O-(1R,2S)-N‑metyloefedryny oraz spo‑
sób wytwarzania estrów sulfinowych pochodnych (-)-(1R,2S)-N
‑metyloefedryny
B1 (11) 228590
(41) 2017 06 19
(51) C07D 201/04 (2006.01)
C07D 223/10 (2006.01)
(21) 415350
(22) 2015 12 17
(72) MACISZEWSKI LESZEK, Tarnów (PL); WAIS JAN, Tarnów (PL);
RYGIEL STANISŁAW, Tarnów (PL); LEWANDOWSKI ANDRZEJ,
Tarnów (PL); KURAS ANTONI, Doly (PL); SUTOR PRZEMYSŁAW,
Tarnów (PL); DUDEK STANISŁAW, Tuchów (PL); MARKOWICZ
PAWEŁ, Tarnów (PL); MACZUGA JAN, Tarnów (PL); KANIA JAN,
Tarnów (PL); KANIA ANNA, Komorów (PL); KUPIEC STEFAN,
Tarnów (PL); BEM SŁAWOMIR, Tarnów (PL)
(73) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Sposób prowadzenia procesu przegrupowania Beckmanna
oksymu cykloheksanonu
B1 (11) 228504
(41) 2016 02 01
(51) C07D 239/54 (2006.01)
(21) 409030
(22) 2014 07 30
(72) CHMIEL‑SZUKIEWICZ ELŻBIETA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1,3‑ bis(2‑ hydroksyalkilo)-6 ‑ metyloura
cylu
B1 (11) 228474
(41) 2015 08 03
(51) C07D 249/08 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
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C07C 59/70 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 406949
(22) 2014 01 27
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); MARKIEWICZ BARTOSZ,
Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL); GWIAZDOWSKI ROMUALD, Poznań (PL);
KUBIAK KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Protonowe ciecze jonowe tebukonazolu oraz sposób ich wy‑
twarzania
B1 (11) 228668
(41) 2016 03 14
(51) C07D 249/14 (2006.01)
C30B 28/06 (2006.01)
C30B 29/60 (2006.01)
(21) 409438
(22) 2014 09 10
(72) CHYŁEK ZBIGNIEW, Warszawa (PL); LACHMAJER JERZY,
Bydgoszcz (PL); TRZCIŃSKI WALDEMAR ANDRZEJ, Warszawa (PL);
CEGŁOWSKI TOMASZ, Bydgoszcz (PL); SZALA MATEUSZ,
Otwock (PL); SZWARC PIOTR, Bydgoszcz (PL)
(73) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO‑CHEM SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania sferoidalnego 3‑nitro‑1,2,4‑triazol‑5-onu
B1 (11) 228684
(41) 2017 06 05
(51) C07D 277/34 (2006.01)
A61K 31/426 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 415129
(22) 2015 12 04
(72) TROTSKO NAZAR, Lublin (PL); PRZEKORA AGATA, Lublin (PL);
GINALSKA GRAŻYNA, Lublin (PL); WUJEC MONIKA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Pochodne tiazolidyno‑2,4‑dionu, sposób ich wytwarzania,
ich zastosowanie medyczne oraz kompozycja farmaceutyczna
B1 (11) 228473
(41) 2015 08 03
(51) C07D 405/06 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 406946
(22) 2014 01 27
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); MARKIEWICZ BARTOSZ,
Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL); GWIAZDOWSKI ROMUALD, Poznań (PL);
KUBIAK KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Protonowe ciecze jonowe propikonazolu oraz sposób ich wy‑
twarzania
B1 (11) 228713
(41) 2017 04 24
(51) C07D 417/04 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
(21) 415550
(22) 2015 12 28
(72) DYLONG AGNIESZKA, Wrocław (PL); GOLDEMAN WALDEMAR,
Wrocław (PL); MATCZAK‑JON EWA, Wrocław (PL); ŚLEPOKURA
KATARZYNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczny kompleks kwasu (imidazo[2,1‑b]tiazol‑ 6-ylo)octo‑
wego i sposób jego wytwarzania
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B1 (11) 228526
(41) 2016 08 16
(51) C07D 471/04 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
(21) 414145
(22) 2015 09 29
(72) MALIK MAGDALENA, Wrocław (PL); MICHALSKA‑FĄK
DANUTA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Cis‑bis(6‑chloroimidazo[1,2‑a]pirydyna)dichloroplatyna(II) oraz
sposób jej wytwarzania
B1 (11) 228531
(41) 2017 05 08
(51) C07D 471/22 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
(21) 414589
(22) 2015 10 29
(72) TASIOR MARIUSZ, Warszawa (PL); GRYKO DANIEL,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Nowe emitery światła niebieskiego o rozszerzonym chromo‑
forze i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 228480
(41) 2014 04 14
(51) C07D 493/04 (2006.01)
A61K 31/33 (2006.01)
A61K 31/357 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/70 (2006.01)
A61K 31/7064 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
(21) 404713
(22) 2013 07 15
(72) ZIELIŃSKA SONIA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BUĆKO
ALEKSANDRA, Gryfów Śląski (PL); ORTYL EWELINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Żelatory organiczne i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 228519
(41) 2014 04 14
(51) C07F 3/06 (2006.01)
(21) 401074
(22) 2012 10 05
(72) LEWIŃSKI JANUSZ, Józefów (PL); PROCHOWICZ DANIEL,
Siemiatycze (PL); SOKOŁOWSKI KAMIL, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); INSTYTUT
CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOF
B1 (11) 228635
(41) 2016 05 09
(51) C07F 7/08 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
C08G 77/00 (2006.01)
C08G 77/28 (2006.01)
(21) 410044
(22) 2014 11 06
(72) HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Inowrocław (PL); MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Związki siarko‑krzemoorganiczne zawierające ugrupowanie
Si‑C=C‑S oraz selektywny sposób otrzymywania związków siarko
‑krzemoorganicznych zawierających ugrupowanie Si‑ C=C‑S
B1 (11) 228646
(41) 2016 07 04
(51) C07F 7/30 (2006.01)
(21) 410690
(22) 2014 12 31
(72) FRĄCKOWIAK DAWID, Poznań (PL); ŻAK PATRYCJA,
Poznań (PL); MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Monowinylogermasilseskwioksany oraz sposób ich otrzymy‑
wania
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B1 (11) 228645
(41) 2016 06 20
(51) C07F 9/6521 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 410676
(22) 2014 12 19
(72) RZĄDKOWSKA MARZENA, Lublin (PL); SZACOŃ ELŻBIETA,
Lublin (PL); MATOSIUK DARIUSZ, Lublin (PL); DUDKA JAROSŁAW,
Lublin (PL); IWAN MAGDALENA, Wola Puławska (PL); KORGA
AGNIESZKA, Łuszczów Drugi (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Bromki 1,4‑ditlenku‑3-podstawionych pochodnych 1,2,4‑benzo
triazyny oraz sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie
B1 (11) 228633
(41) 2016 05 09
(51) C07F 15/00 (2006.01)
(21) 409927
(22) 2014 10 30
(72) MALIK MAGDALENA, Torzeniec (PL); MICHALSKA‑FĄK
DANUTA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Trihydrat cis‑dichloro(imidazo[1,2‑a]pirydyn‑2-ylo‑metanoamina)
platyna (II) oraz sposób jego otrzymywania
B1 (11) 228558
(41) 2017 07 03
(51) C07K 5/10 (2006.01)
(21) 415331
(22) 2015 12 22
(72) KAPUŚCIŃSKA ALICJA, Poznań (PL); OLEJNIK ANNA,
Poznań (PL); NOWAK IZABELA, Swarzędz (PL); KAMYSZ WOJCIECH,
Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Koniugat kwasu jasmonowego i tetrapeptydu
B1 (11) 228497
(41) 2015 11 23
(51) C07K 14/415 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 408278
(22) 2014 05 21
(72) GOŹDZICKA‑JÓZEFIAK ANNA, Robakowo (PL); NAWROT
ROBERT, Oborniki (PL); KUŹMA DOROTA, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Aktywne biologicznie białko CmLTP 9,5 oraz jego zastosowanie
B1 (11) 228572
(41) 2017 05 08
(51) C08G 73/06 (2006.01)
C08G 12/00 (2006.01)
C07D 215/06 (2006.01)
(21) 414615
(22) 2015 10 29
(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) 228573
(51) C08G 73/06 (2006.01)
C08G 12/00 (2006.01)
C07D 215/06 (2006.01)

(41) 2017 05 08
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(21) 414616
(22) 2015 10 29
(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) 228678
(41) 2016 09 12
(51) C08K 13/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
D06M 23/10 (2006.01)
D06M 11/79 (2006.01)
(21) 411435
(22) 2015 03 02
(72) SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ANTOSIK AGNIESZKA,
Nidzica (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL); FALKOWSKI
PAWEŁ, Warszawa (PL); BOBRYK EWA, Warszawa (PL); ŻUROWSKI
RADOSŁAW, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL);
TRYZNOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); KACZOROWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI
ŁUKASZ, Ciechanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Masa ceramiczna wykazująca efekt zagęszczania ścinaniem
B1 (11) 228486
(41) 2015 08 31
(51) C09K 3/22 (2006.01)
E21F 5/06 (2006.01)
(21) 407310
(22) 2014 02 24
(72) KOPAŃSKA ZOFIA, Gostyń (PL); DUDEK WOJCIECH, Tychy (PL);
DUDEK PRZEMYSŁAW, Tychy (PL)
(73) KOPAŃSKA ZOFIA, Gostyń (PL); DUDEK WOJCIECH, Tychy (PL);
DUDEK PRZEMYSŁAW, Tychy (PL)
(54) Środek przeciwdziałający pyleniu materiałów sypkich
B1 (11) 228641
(41) 2016 06 06
(51) C09K 8/36 (2006.01)
C09K 8/035 (2006.01)
(21) 410395
(22) 2014 12 05
(72) BŁAŻ SŁAWOMIR, Świerzowa (PL); ULIASZ MAŁGORZATA,
Krosno (PL); ZIMA GRZEGORZ, Jasło (PL); LEŃSKI WITOLD,
Krosno (PL); SZUBRA GRZEGORZ, Targowiska (PL); JASIŃSKI
BARTŁOMIEJ, Iwonicz (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Inwersyjna płuczka wiertnicza
B1 (11) 228523
(41) 2017 03 27
(51) C10G 73/40 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
C08L 91/08 (2006.01)
(21) 414098
(22) 2015 09 22
(72) GNIADY JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); IŁOWSKA JOLANTA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BERESKA BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL); SZMATOŁA
MICHAŁ, Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Siemianowice
Śląskie (PL); DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); WOCH
JULIA, Gliwice (PL); BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS
WITOLD, Kędzierzyn-Koźle (PL); KUBICA RENATA, Bierawa (PL); FISZER
RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); ROBAK IZABELA, Chorzów (PL);
KUBOSZ GRZEGORZ, Czechowice‑Dziedzice (PL); WITKOWSKA
IWONA, Jasło (PL)

Nr 4/2018

(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Sposób wytwarzania emulsji parafinowej
B1 (11) 228501
(41) 2016 01 18
(51) C11D 3/386 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
(21) 408776
(22) 2014 07 07
(72) BOCHO‑JANISZEWSKA ANITA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Płynny środek piorący
B1 (11) 228488
(41) 2015 10 12
(51) C12G 3/02 (2006.01)
C12P 7/06 (2006.01)
(21) 407814
(22) 2014 04 07
(72) KAWA‑RYGIELSKA JOANNA, Marcinkowice (PL); PIETRZAK
WITOLD, Wrocław (PL); DZIUBA EWELINA, Wrocław (PL);
BŁAŻEWICZ JÓZEF, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania etanolu z odpadów piekarniczych
B1 (11) 228576
(41) 2017 09 11
(51) C12G 3/04 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
A61K 36/40 (2006.01)
(21) 416405
(22) 2016 03 07
(72) DZIUGIEŁ ANTONI, Rzeszów (PL)
(73) SADOWNICZO‑SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Albigowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania likieru alkoholowego na bazie owoców
derenia i likier alkoholowy otrzymany tym sposobem
B1 (11) 228552
(41) 2017 06 05
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/04 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
(21) 415113
(22) 2015 12 03
(72) MIECZNIKOWSKI ANTONI, Warszawa (PL); DZIAŁOSZYŃSKA
KATARZYNA, Skwierzyna (PL); ZIELIŃSKA KRYSTYNA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO
‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania liofilizowanego preparatu bakterii z ga‑
tunku Lactobacillus plantarum K KKP 593/p
B3 (11) 228711
(41) 2017 05 22
(51) C12N 9/14 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
(21) 414741
(22) 2015 11 10
(61) 225911
(72) ZIELIŃSKA KRYSTYNA, Warszawa (PL); FABISZEWSKA
AGATA, Warszawa (PL); KUPRYŚ‑CARUK MARTA, Warszawa (PL);
MIECZNIKOWSKI ANTONI, Warszawa (PL); STECKA KRYSTYNA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO
‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Biopreparat bakteryjno‑enzymatyczny do kiszenia traw, zwłasz‑
cza traw wieloletnich, przeznaczonych do produkcji biogazu
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B1 (11) 228687
(41) 2016 09 12
(51) C12N 9/36 (2006.01)
C07K 1/02 (2006.01)
C07K 1/36 (2006.01)
(21) 411454
(22) 2015 03 03
(72) KARKOSZKA KRYSTYNA, Zielona Góra (PL); MUGOWSKI
SŁAWOMIR, Nowa Sól (PL); TRZISZKA TADEUSZ, Wrocław (PL);
BOBAK ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) OVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Sól (PL)
(54) Sposób wydzielania lizozymu z białka jaja
B1 (11) 228471
(41) 2011 12 05
(51) C12N 15/45 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 391305
(22) 2010 05 24
(72) NIDZWORSKI DAWID, Gdańsk (PL); SZEWCZYK BOGUSŁAW,
Gdańsk (PL); WASILEWSKA EDYTA, Augustów (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); KUŹBICKI MAREK PRO
‑SCIENCE.EU, Gdańsk (PL)
(54) Zestaw do powielenia fragmentów genu białka M w obrębie
ewolucyjnie silnie zachowanego fragmentu tego genu, sposób
wykrywania fragmentów genu białka M oraz sposób jednoczesnej
detekcji wirusa ND oraz grypy w materiale środowiskowym
B1 (11) 228509
(41) 2017 06 05
(51) C12P 13/02 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 414934
(22) 2015 11 24
(72) STOMPOR MONIKA, Trębowiec Duży (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 6‑acetamidoflawonu
B1 (11) 228510
(41) 2017 06 05
(51) C12P 13/02 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 414935
(22) 2015 11 24
(72) STOMPOR MONIKA, Trębowiec Duży (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 6‑acetamidoflawonu
B1 (11) 228517
(41) 2017 01 30
(51) C12P 33/02 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 413209
(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 propionianu androst‑1,4‑dien‑3-on‑17‑olu
B1 (11) 228512
(41) 2013 05 27
(51) C22C 5/04 (2006.01)
(21) 397091
(22) 2011 11 23
(72) CIURA LUDWIK, Gliwice (PL); KAZANA WIESŁAW, Gliwice (PL);
WOCH MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); GIEREJ MACIEJ, Warszawa (PL);
MOTEL WOJCIECH, Warszawa (PL); LASKOWSKI ZBIGNIEW,
Grodzisk Mazowiecki (PL); GARBACZ HALINA, Warszawa (PL);
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MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); MENNICA
METALE SZLACHETNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Stop platyny
B1 (11) 228513
(41) 2013 05 27
(51) C22C 5/04 (2006.01)
(21) 397092
(22) 2011 11 23
(72) CIURA LUDWIK, Gliwice (PL); KAZANA WIESŁAW, Gliwice (PL);
WOCH MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); GIEREJ MACIEJ, Warszawa (PL);
MOTEL WOJCIECH, Warszawa (PL); LASKOWSKI ZBIGNIEW,
Grodzisk Mazowiecki (PL); GARBACZ HALINA, Warszawa (PL);
MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); MENNICA
METALE SZLACHETNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Stop platyny
B1 (11) 228514
(41) 2013 05 27
(51) C22C 5/04 (2006.01)
(21) 397093
(22) 2011 11 23
(72) CIURA LUDWIK, Gliwice (PL); KAZANA WIESŁAW, Gliwice (PL);
WOCH MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); GIEREJ MACIEJ, Warszawa (PL);
MOTEL WOJCIECH, Warszawa (PL); LASKOWSKI ZBIGNIEW,
Grodzisk Mazowiecki (PL); GARBACZ HALINA, Warszawa (PL);
MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); MENNICA
METALE SZLACHETNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Stop platyny
B1 (11) 228515
(41) 2013 05 27
(51) C22C 5/04 (2006.01)
(21) 397094
(22) 2011 11 23
(72) CIURA LUDWIK, Gliwice (PL); KAZANA WIESŁAW, Gliwice (PL);
WOCH MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); GIEREJ MACIEJ, Warszawa (PL);
MOTEL WOJCIECH, Warszawa (PL); LASKOWSKI ZBIGNIEW,
Grodzisk Mazowiecki (PL); GARBACZ HALINA, Warszawa (PL);
MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); MENNICA
METALE SZLACHETNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Stop platyny
B1 (11) 228516
(41) 2013 05 27
(51) C22C 5/04 (2006.01)
(21) 397096
(22) 2011 11 23
(72) CIURA LUDWIK, Gliwice (PL); KAZANA WIESŁAW, Gliwice (PL);
WOCH MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); GIEREJ MACIEJ, Warszawa (PL);
MOTEL WOJCIECH, Warszawa (PL); LASKOWSKI ZBIGNIEW,
Grodzisk Mazowiecki (PL); GARBACZ HALINA, Warszawa (PL);
MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); MENNICA
METALE SZLACHETNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Stop palladu
B1 (11) 228507
(51) C22C 21/04 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 409090

(41) 2016 02 15
(22) 2014 08 04
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(72) LIPIŃSKI TOMASZ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Modyfikator do podeutektycznych stopów Al‑Si
B1 (11) 228508
(41) 2016 02 15
(51) C22C 21/04 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 409091
(22) 2014 08 04
(72) LIPIŃSKI TOMASZ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Modyfikator do podeutektycznych stopów Al‑Si
B1 (11) 228537
(41) 2017 05 22
(51) C23C 4/12 (2016.01)
C23C 24/00 (2006.01)
(21) 414748
(22) 2015 11 10
(72) JANICKI DAMIAN, Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób napawania warstw wierzchnich kompozytowych
na osnowie metalicznej o wysokiej odporności erozyjnej
B1 (11) 228734
(41) 2013 03 04
(51) D04B 9/00 (2006.01)
(21) 396088
(22) 2011 08 25
(72) SZARSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) SZARSKA JOANNA KNITTEX P.P.U.H., Łódź (PL)
(54) Wyrób włókienniczy o podwyższonej elastyczności i sposób
wytwarzania wyrobu włókienniczego o podwyższonej elastyczności
B1 (11) 228674
(41) 2016 08 01
(51) D07B 9/00 (2006.01)
F16G 11/02 (2006.01)
(21) 411021
(22) 2015 01 22
(72) ŻABIŃSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL); NAGÓRNY DANIEL,
Pruszcz Gdański (PL)
(73) PROJEKTOWANIE MASZYN W. PIETRZYK, P. ŻABIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do zakuwania tulejek na linkach metalowych
B1 (11) 228599
(41) 2017 01 02
(51) E02B 3/02 (2006.01)
E02F 5/28 (2006.01)
(21) 412852
(22) 2015 06 24
(72) ZAWADZKI PAWEŁ, Poznań (PL); BŁAŻEJEWSKI RYSZARD,
Przeźmierowo (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do hydromechanicznego oczyszczania i usuwania
osadów dennych ze zbiorników zaporowych
B1 (11) 228727
(41) 2015 09 14
(51) E02D 29/14 (2006.01)
(21) 407461
(22) 2014 03 10
(72) KMAK ADAM, Nowy Sącz (PL)
(73) KMAK ADAM, Nowy Sącz (PL)
(54) Sposób wykonania pokrywy włazów studni kanałowych i komór
usytuowanych w jezdniach i ciągach komunikacyjnych, a zwłaszcza
w jezdniach i ciągach komunikacyjnych o powierzchni asfaltowej
bitumicznej albo betonowej oraz pokrywa włazów studni kanało‑
wych i komór usytuowanych w jezdniach i ciągach komunikacyjnych
wykonana tym sposobem
B1 (11) 228666
(51) E04B 1/18 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)

(41) 2013 12 23

Nr 4/2018

E04B 1/342 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/08 (2006.01)
E04H 5/08 (2006.01)
A01G 9/14 (2006.01)
(21) 399604
(22) 2012 06 21
(72) HAŁASOWSKI TADEUSZ, Złotów (PL)
(73) HAL‑SPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotów (PL)
(54) Hala o szkieletowej, stalowej konstrukcji nośnej, zwłaszcza
szklarniowa
B1 (11) 228736
(41) 2012 10 08
(51) E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
F16B 4/00 (2006.01)
F16B 19/00 (2006.01)
(21) 399107
(22) 2012 05 08
(72) WÓJCIK STANISŁAW, Włoszczowa (PL); LIPNIAK MAREK,
Kurzelów (PL); PYRC MICHAŁ, Częstochowa (PL)
(73) STRUNOBET‑MIGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuzki (PL)
(54) Połączenie żebrowanego pręta stalowego z płytą metalową
i sposób łączenia żebrowanego pręta stalowego z płytą metalową
w produkcji elementów z betonu zbrojonego
B1 (11) 228636
(41) 2016 05 23
(51) E04B 7/00 (2006.01)
E04D 3/06 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
(21) 410096
(22) 2014 11 12
(72) STACHOWSKI SŁAWOMIR, Zakrzewo (PL)
(73) STACHOWSKI SŁAWOMIR, Zakrzewo (PL)
(54) Układ uszczelnień płytowego przekrycia dachowego, zwłaszcza
przekrycia przeszklonego
B1 (11) 228737
(41) 2014 04 14
(51) E04C 3/16 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
(21) 401083
(22) 2012 10 08
(72) SIKORA WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(73) SIKORA WOJCIECH SAWE, Rzeszów (PL)
(54) Wiązar dachowy i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 228494
(41) 2015 11 09
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
(21) 408146
(22) 2014 05 08
(72) SIEDLARZ JÓZEF, Ptaszkowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Rama izolacyjna
B1 (11) 228500
(41) 2016 01 04
(51) E04D 13/15 (2006.01)
E04D 3/00 (2006.01)
E04D 3/40 (2006.01)
(21) 408692
(22) 2014 06 27
(72) ENGELBRECHT GRZEGORZ, Rumia (PL); ODWALD KAZIMIERZ,
Luzino (PL)
(73) BALEX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo (PL)
(54) Wiatrownica do blachodachówek
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B1 (11) 228484
(41) 2014 09 29
(51) E04D 13/18 (2014.01)
F24J 2/00 (2014.01)
(21) 405341
(22) 2013 09 16
(72) SZYCHOWSKI ANDRZEJ, Kielce (PL); SIEDLECKA MONIKA,
Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Budowlana konstrukcja przekrycia hali, ze stalowych elemen‑
tów pełnościennych, do pozyskiwania energii cieplnej
B1 (11) 228640
(41) 2016 05 23
(51) E04F 21/165 (2006.01)
B65D 83/14 (2006.01)
B65D 83/16 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
E04G 21/16 (2006.01)
(21) 410214
(22) 2014 11 20
(72) ŻALIS TADEUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) ŻALIS TADEUSZ, Bydgoszcz (PL)
(54) Ręczny aplikator do nanoszenia mas uszczelniających
B1 (11) 228643
(41) 2016 06 20
(51) E04H 1/02 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
(21) 410453
(22) 2014 12 06
(72) TYTUŁA MAREK, Świdnik (PL)
(73) TYTUŁA MAREK, Świdnik (PL)
(54) Budynek mieszkalny trzymieszkaniowy
B1 (11) 228482
(41) 2015 02 16
(51) E04H 12/08 (2006.01)
F16L 13/02 (2006.01)
(21) 405016
(22) 2013 08 06
(72) SZCZYGIELSKI ROBERT, Radom (PL)
(73) ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom (PL)
(54) Maszt sygnalizatora zwłaszcza sygnalizatora kolejowego
B1 (11) 228481
(41) 2015 02 16
(51) E04H 12/22 (2006.01)
(21) 405015
(22) 2013 08 06
(72) SZCZYGIELSKI ROBERT, Radom (PL)
(73) ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD SPÓŁKA AKCYJNA,
Radom (PL)
(54) Podstawa masztu zwłaszcza masztu sygnalizatora kolejowego
B1 (11) 228672
(41) 2016 08 01
(51) E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
(21) 411004
(22) 2015 01 20
(72) KRAWCZYK MACIEJ, Mirachowo (PL); JAGODA TOMASZ,
Bieruń (PL); MICHAŁOWICZ MICHAŁ, Białe Błota (PL)
(73) KRAWCZYK MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE KLINAR, Mirachowo (PL); KNELSEN POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Zespół bloku podokiennego
B1 (11) 228671
(41) 2016 08 01
(51) E06B 3/30 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 410990
(22) 2015 01 19
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL); STOKŁOSA ŁUKASZ,
Dobra (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe lub wyłaz dachowy ze skrzydłem rozwieranym
na zewnątrz z zespołem mocującym górny element osłonowy
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B1 (11) 228728
(41) 2015 09 14
(51) E06B 3/38 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(21) 407480
(22) 2014 03 11
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL)
(73) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL)
(54) Okno dachowe uchylne
B1 (11) 228658
(41) 2016 07 18
(51) E06B 3/42 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
(21) 410914
(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 zewnętrznych drzwi
przesuwnych szafy
B1 (11) 228629
(41) 2016 12 05
(51) E06B 3/42 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(21) 412495
(22) 2015 05 27
(72) WERA MARCIN, Czyczkowy (PL); WERA JANUSZ, Brusy (PL)
(73) WERA MARCIN, Czyczkowy (PL); WERA JANUSZ, Brusy (PL)
(54) Okno dachowe
B1 (11) 228664
(41) 2014 09 01
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
(21) 402818
(22) 2013 02 18
(72) BERBEĆ LESZEK, Elbląg (PL)
(73) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne (PL)
(54) Ramiak środkowy skrzydła drzwi
B1 (11) 228502
(41) 2016 01 18
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
(21) 408777
(22) 2014 07 07
(72) LECHOWSKA AGNIESZKA, Kraków (PL); SCHNOTALE JACEK,
Zielonki (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Dwuszybowe przeszklenie zespolone
B1 (11) 228719
(41) 2015 04 13
(51) E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 405527
(22) 2013 10 03
(72) BAŁA MARCIN, Kraków (PL)
(73) OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ochmanów (PL)
(54) Skrzydło z okładziną i profil ramy do skrzydła z okładziną
B1 (11) 228592
(41) 2016 12 05
(51) E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E05F 15/603 (2015.01)
(21) 412591
(22) 2015 06 03
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(54) Napęd bramy zwłaszcza przeciwpożarowej
B1 (11) 228495
(51) E06B 7/10 (2006.01)

(41) 2015 12 07
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F24F 13/18 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 408389
(22) 2014 05 30
(72) ŚWIERK PIOTR, Mszana Dolna (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe z kanałem nawiewnym powietrza

(21) 412971
(22) 2015 06 30
(72) MASŁOWSKI MATEUSZ, Zręcin (PL); KASZA PIOTR, Krosno (PL);
CZUPSKI MAREK, Iwonicz (PL); WILK KLAUDIA, Krosno (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wyznaczania zmniejszenia rozwartości podsadzonej
szczeliny

B1 (11) 228691
(41) 2015 12 21
(51) E06B 9/04 (2006.01)
E05F 11/53 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 409420
(22) 2014 09 08
(72) BORATYŃSKI TOMASZ, Oława (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mechanizm zębaty, zwłaszcza do okiennic

B1 (11) 228598
(41) 2017 01 02
(51) E21C 35/23 (2006.01)
E21F 5/02 (2006.01)
(21) 412806
(22) 2015 06 22
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) System zraszania z automatycznym wyborem jego intensyw‑
ności

B1 (11) 228632
(41) 2016 04 25
(51) E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
(21) 409918
(22) 2014 10 24
(72) KARPIŃSKI JERZY, Radom (PL)
(73) HOSTEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Kaseta rolety
B1 (11) 228601
(41) 2016 08 01
(51) E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/80 (2006.01)
(21) 411038
(22) 2015 01 23
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ,
Kalisz (PL)
(73) PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kalisz (PL)
(54) Hamulec do moskitiery okiennej
B1 (11) 228602
(41) 2016 08 29
(51) E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
(21) 411292
(22) 2015 02 17
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ,
Kalisz (PL)
(73) PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kalisz (PL)
(54) Sposób powiększenia przestrzeni wewnętrznej skrzynki rolety
okiennej
B1 (11) 228478
(41) 2012 06 04
(51) E21B 43/26 (2006.01)
E21B 47/12 (2012.01)
(21) 398045
(22) 2010 05 27
(30) 0909038.2
2009 05 27
GB
0919915.9
2009 11 13
GB
(86) 2010 05 27
PCT/GB10/01051
(87) 2010 12 02
WO10/136764
(72) HILL DAVID JOHN, Dorchester (GB); MCEWEN‑KING MAGNUS,
Farnborough (GB); TIN‑DELL PATRICK, Winfrith Newburgh (GB)
(73) OptaSense Holdings Limited., Farnborough (GB)
(54) Sposób wgłębnego monitoringu hydraulicznego szczelinowa‑
nia, układ do wgłębnego monitoringu oraz zastosowanie układu
B1 (11) 228609
(51) E21B 43/267 (2006.01)
E21B 49/02 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)

(41) 2017 01 02

B1 (11) 228529
(41) 2017 04 24
(51) E21C 50/00 (2006.01)
E02F 7/00 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
(21) 414387
(22) 2015 10 16
(72) BRODA KRZYSZTOF, Kraków (PL); FILIPEK WIKTOR,
Giebułtów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wo‑
dzie, zwłaszcza z dużych głębokości
B1 (11) 228530
(41) 2017 04 24
(51) E21C 50/00 (2006.01)
E02F 7/00 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
(21) 414388
(22) 2015 10 16
(72) BRODA KRZYSZTOF, Kraków (PL); FILIPEK WIKTOR,
Giebułtów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w śro‑
dowisku płynnym, zwłaszcza z dużych głębokości
B1 (11) 228653
(41) 2016 09 26
(51) E21D 1/03 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
(21) 411710
(22) 2015 03 23
(72) MAZURKIEWICZ ANDRZEJ, Katowice (PL); TARKOWSKI ARTUR,
Leszczyny (PL); GĄSIOR MARCIN, Mysłowice (PL); DRABIK PIOTR,
Mikołów (PL); ZACHURA ADAM, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Kompleks szybowy
B1 (11) 228621
(41) 2016 10 10
(51) E21D 1/03 (2006.01)
(21) 411819
(22) 2015 03 30
(72) SZKUDLAREK ZBIGNIEW, Gliwice (PL); HUPA BOGUSŁAW,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie kombajnowe do suchego drążenia szybu, zwłaszcza
dla kopalń
B1 (11) 228652
(51) E21D 5/00 (2006.01)
E21D 5/016 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
(21) 411697

(41) 2016 09 26

(22) 2015 03 23

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) MAZURKIEWICZ ANDRZEJ, Katowice (PL); TARKOWSKI ARTUR,
Leszczyny (PL); GĄSIOR MARCIN, Mysłowice (PL); DRABIK PIOTR,
Mikołów (PL); ZACHURA ADAM, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Segment zabudowy
B1 (11) 228622
(41) 2016 10 24
(51) E21D 9/12 (2006.01)
E02F 3/38 (2006.01)
B66F 9/06 (2006.01)
B60P 1/00 (2006.01)
(21) 411966
(22) 2015 04 13
(72) KOZIK KRZYSZTOF, Cieślanki (PL); DĘBSKI HUBERT, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Ładowarka czołowa
B1 (11) 228685
(41) 2016 02 01
(51) E21F 3/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
(21) 409010
(22) 2014 07 29
(72) BIEL BRONISŁAW, Zabrze (PL); BABLOK ANTONI,
Katowice (PL); KRUCZEK STANISŁAW, Jastrzębia (PL)
(73) ELPRO‑7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze (PL)
(54) Urządzenie klimatyzacyjne, zwłaszcza podziemnych wyrobisk
górniczych
B1 (11) 228627
(41) 2016 11 21
(51) E21F 5/00 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
(21) 412342
(22) 2015 05 15
(72) WIERZBICKI MIROSŁAW, Kraków (PL); DZIURZYŃSKI WACŁAW,
Kraków (PL); LASEK MARIAN, Rybnik (PL); PLOCH ANDRZEJ,
Świętochłowice (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób zwalczania zagrożenia klimatycznego, metanowego
oraz zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach
B1 (11) 228634
(41) 2016 05 09
(51) E21F 17/18 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G08B 21/16 (2006.01)
(21) 409988
(22) 2014 10 30
(72) ISAKOW ZBIGNIEW, Katowice (PL); SICIŃSKI KAZIMIERZ,
Katowice (PL); GOŁĄBEK ADAM, Czeladź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice (PL)
(54) Sposób i układ do wykrywania i minimalizacji zagrożenia me‑
tanowego w rejonie ściany wydobywczej
B1 (11) 228625
(41) 2016 11 07
(51) F01K 23/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
(21) 412205
(22) 2015 04 30
(72) PANOWSKI MARCIN, Częstochowa (PL); ZARZYCKI ROBERT,
Kopalnia (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób schładzania dwutlenku węgla CO2 wyseparowanego
ze spalin ze spalania paliw stałych w kotłach energetycznych
B1 (11) 228472
(41) 2015 08 17
(51) F01K 27/00 (2006.01)
F03B 13/06 (2006.01)
F03B 17/00 (2006.01)
(21) 407056
(22) 2014 02 03
(72) RUDOWICZ ZBIGNIEW, Gorzów Wielkopolski (PL);
WAŚKIEWICZ JAN, Gorzów Wielkopolski (PL); WOŁOSZYŃSKI
WŁODZIMIERZ, Gorzów Wielkopolski (PL)
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(73) ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Sposób i system napędu turbiny
B1 (11) 228521
(41) 2017 03 27
(51) F01N 5/02 (2006.01)
H01L 35/30 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
(21) 414080
(22) 2015 09 18
(72) CZARKOWSKI PAWEŁ, Stefanówka (PL); WEJRZANOWSKI
TOMASZ, Piastów (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN,
Warszawa (PL); FUĆ PAWEŁ, Poznań (PL); LIJEWSKI PIOTR,
Parkowo (PL); MERKISZ JERZY, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Wymiennik ciepła z układem chłodzącym, zwłaszcza do gene‑
ratora termoelektrycznego
B1 (11) 228585
(41) 2017 05 22
(51) F03D 1/02 (2006.01)
(21) 417745
(22) 2016 06 28
(72) BIENIEK ANDRZEJ, Ochodze (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa
B1 (11) 228705
(41) 2017 03 27
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
(21) 414000
(22) 2015 09 15
(72) ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(73) ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(54) Wirnik silnika wiatrowego o pionowej osi obrotu
B1 (11) 228707
(41) 2017 05 08
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
(21) 414583
(22) 2015 10 28
(72) PIETRZAK ANDRZEJ, Dobrzyków (PL)
(73) PIETRZAK ANDRZEJ, Dobrzyków (PL)
(54) Osłona aerodynamiczna siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu
B1 (11) 228694
(41) 2016 04 25
(51) F04D 29/28 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
(21) 409864
(22) 2014 10 20
(72) RUSIŃSKI EUGENIUSZ, Oława (PL); KEHLE
ZBIGNIEW, Chojnów (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW,
Wrocław (PL); ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL); CHOJKA JACEK,
Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW, Ozimek (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO
‑HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
B3 (11) 228700
(41) 2016 10 24
(51) F04D 29/041 (2006.01)
F04D 29/051 (2006.01)
(21) 411952
(22) 2015 04 13
(61) 217957
(72) GOLEC KAZIMIERZ, Gliwice (PL); WILK STANISŁAW,
Gliwice (PL); WILK ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Wirowa wielostopniowa pompa wysokociśnieniowa
B1 (11) 228692
(51) F16D 11/04 (2006.01)
F16D 11/00 (2006.01)

(41) 2016 03 14
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(21) 409424
(22) 2014 09 08
(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Sprzęgło jednokierunkowe zębate
B1 (11) 228639
(41) 2016 05 23
(51) F16H 57/12 (2006.01)
F16H 1/28 (2006.01)
F16H 55/18 (2006.01)
(21) 410211
(22) 2014 11 21
(72) SOBOLAK MARIUSZ, Rzeszów (PL); KOZIK BOGDAN,
Boguchwała (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przekładnia obiegowa z samoczynnym kasowaniem luzu mię‑
dzyzębnego
B1 (11) 228683
(41) 2017 05 22
(51) F16J 15/40 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
(21) 414752
(22) 2015 11 10
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); ZIMOWSKI
SŁAWOMIR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną zwłaszcza
dla pokrywy zbiornika
B1 (11) 228562
(41) 2017 10 23
(51) F16K 15/18 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
(21) 416793
(22) 2016 04 11
(72) JASIULEK TOMASZ, Orzesze‑Mościska (PL); NIEŚPIAŁOWSKI
KRZYSZTOF, Żernica (PL); ROJEK PIOTR, Ruda Śląska (PL); RAWICKI
NORBERT, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Zawór zwrotny sterowany cylindrem
B1 (11) 228575
(41) 2017 09 11
(51) F16K 17/00 (2006.01)
F16K 1/38 (2006.01)
F16K 1/226 (2006.01)
(21) 416414
(22) 2016 03 07
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Lublin (PL); KOWALSKA BEATA,
Lublin (PL); IWANEK MAŁGORZATA, Lublin (PL); ANASIEWICZ
WALDEMAR, Abramowice Kościelne (PL); ANASIEWICZ KAMIL,
Abramowice Kościelne (PL); SUCHORAB PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); ANASIEWICZ
WALDEMAR ANWOD ZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY
WODOCIĄGOWEJ, Abramowice Kościelne (PL)
(54) Zawór bezpieczeństwa
B1 (11) 228574
(41) 2017 09 11
(51) F16K 21/00 (2006.01)
F16K 1/38 (2006.01)
F16K 17/06 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
(21) 416403
(22) 2016 03 07
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Lublin (PL); KOWALSKA BEATA,
Lublin (PL); CHOMA ARTUR, Łęczna (PL); ANASIEWICZ
WALDEMAR, Abramowice Kościelne (PL); ANASIEWICZ KAMIL,
Abramowice Kościelne (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); ANASIEWICZ
WALDEMAR ANWOD ZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY
WODOCIĄGOWEJ, Abramowice Kościelne (PL)
(54) Zawór wyrównawczy

Nr 4/2018

B1 (11) 228527
(41) 2017 04 10
(51) F16L 9/10 (2006.01)
F16L 49/04 (2006.01)
F16L 59/16 (2006.01)
(21) 414200
(22) 2015 09 29
(72) KUREK MICHAŁ, Gdańsk (PL)
(73) GS‑HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Złącze rurowe ceramicznych przewodów wysokociśnieniowych,
poddanych działaniu wysokiej temperatury
B1 (11) 228697
(41) 2014 01 07
(51) F16L 9/133 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 39/20 (2006.01)
(21) 399745
(22) 2012 07 02
(72) TOR‑ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 228577
(41) 2017 09 25
(51) F16L 23/00 (2006.01)
F16L 17/025 (2006.01)
(21) 416475
(22) 2016 03 12
(72) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO‑MONTAŻOWE PROMONT
BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Uszczelnienie połączenia kołnierzowego
B1 (11) 228571
(41) 2017 06 19
(51) F22D 1/00 (2006.01)
F22B 37/48 (2006.01)
(21) 415149
(22) 2015 12 07
(72) RACHFAŁ ADAM, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(73) RACHFAŁ ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE INSTAL‑INOX,
Gniewczyna Tryniecka (PL)
(54) Czyszczak zbiornika, zwłaszcza procesowego lub/i podgrze‑
wacza pojemnościowego
B1 (11) 228615
(41) 2017 03 13
(51) F23B 60/02 (2006.01)
F23H 13/04 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
(21) 413743
(22) 2015 08 31
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Palnik kotła na paliwo stałe
B1 (11) 228661
(41) 2012 11 05
(51) F23G 5/14 (2006.01)
F23G 5/46 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)
F23N 1/00 (2006.01)
(21) 394701
(22) 2011 04 28
(72) GOSIEWSKI KRZYSZTOF, Gliwice (PL); JASCHIK MANFRED,
Mikołów (PL); PAWLACZYK ANNA, Katowice (PL); WARMUZIŃSKI
KRZYSZTOF, Zabrze (PL); TAŃCZYK MAREK, Gliwice (PL); GIEŁZAK
KRZYSZTOF, Gliwice (PL); WOJDYŁA ARTUR, Knurów (PL); MACHEJ
TADEUSZ, Kraków (PL); MICHALSKI LESZEK, Kraków (PL)

Nr 4/2018
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(73) INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Gliwice (PL); KATALIZATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób utylizacji niskostężonych mieszanek: składnik palny
‑powietrze ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie
rewersyjne do realizacji tego sposobu
B1 (11) 228704
(41) 2017 02 27
(51) F23G 7/12 (2006.01)
F23B 40/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23Q 9/00 (2006.01)
(21) 413590
(22) 2015 08 18
(72) ORLIŃSKI GRZEGORZ, Kielce (PL)
(73) ORLIŃSKI GRZEGORZ, Kielce (PL)
(54) Palnik kotła c.o. do spalania granulatu gumowego
B1 (11) 228581
(41) 2017 09 25
(51) F23J 3/02 (2006.01)
B08B 9/02 (2006.01)
(21) 416568
(22) 2016 03 21
(72) STOJANOWSKI PIOTR, Pyrzany (PL); KACALAK WOJCIECH,
Koszalin (PL)
(73) AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia spalinowych i wentylacyjnych prze‑
wodów
B1 (11) 228524
(41) 2017 03 27
(51) F23K 3/14 (2006.01)
F23N 1/00 (2006.01)
(21) 414111
(22) 2015 09 23
(72) KALUS ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) POWERGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Sterowanie pracą inteligentnej retorty palnika węglowego
B1 (11) 228620
(41) 2015 10 12
(51) F23L 15/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
(21) 411788
(22) 2015 03 27
(30) 20145295
2014 03 28
FI
(72) AROLA JOONAS, Tampere (FI); TUOMINIEMI SEPPO,
Pirkkala (FI)
(73) Valmet Technologies Oy, Espoo (FI)
(54) Sposób i urządzenie do chłodzenia kondensatu oraz odzyski‑
wania z niego ciepła w instalacji kotłowej
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(73) IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Palenisko do kominków do spalania peletu drewnianego i/lub
drewna
B1 (11) 228569
(41) 2017 08 28
(51) F24D 17/00 (2006.01)
F24D 12/00 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
(21) 416159
(22) 2016 02 17
(72) JÓSKOWSKI MARCIN, Mała Nieszawka (PL)
(73) JÓSKOWSKI MARCIN, Mała Nieszawka (PL)
(54) Adapter przyłączy hydraulicznych kotłów gazowych dwufunk‑
cyjnych
B1 (11) 228584
(41) 2017 09 25
(51) F24D 17/00 (2006.01)
(21) 417239
(22) 2016 05 18
(72) SADOWSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) SADOWSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(54) Stabilizator ciepłej wody użytkowej oraz układ podgrzewu
ciepłej wody użytkowej
B1 (11) 228681
(41) 2016 12 05
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F28F 3/06 (2006.01)
B23K 101/14 (2006.01)
(21) 412512
(22) 2015 05 28
(72) PIETRAS ADAM, Czerwionka‑Leszczyny (PL); WĘGLOWSKA
ALEKSANDRA, Zbrosławice (PL); PIETRZAK JACEK,
Swiętochłowice (PL); BRYK ROBERT, Gliwice (PL); CIOSTEK
CZESŁAWA, Rzeszów (PL); MACHOWSKI PIOTR, Rzeszów (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL); CIOSTEK CZESŁAWA
MARIA CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL); BUDZYŃSKI
ŁUKASZ ABEL CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL); LELEK
DAMIAN MACIEJ CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL)
(54) Sposób łączenia w stanie stałym żeber aluminiowych z odle‑
wanym korpusem wymiennika ciepła
B3 (11) 228703
(41) 2017 03 27
(51) F24D 19/10 (2006.01)
(21) 414114
(22) 2015 09 23
(61) 223325
(72) MASTER JANUSZ, Inwałd (PL)
(73) TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz (PL)
(54) Układ sterujący przepustnicą przepływu powietrza

B1 (11) 228487
(41) 2015 08 31
(51) F23L 17/02 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
(21) 407362
(22) 2014 02 28
(72) ROKITA MARCIN, Dębica (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Nasada zwłaszcza kominowa

B1 (11) 228624
(41) 2016 03 14
(51) F24F 7/013 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F28D 17/00 (2006.01)
(21) 412103
(22) 2015 04 24
(72) ZENDER‑ŚWIERCZ EWA, Kielce (PL); PIOTROWSKI JERZY
ZBIGNIEW, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do wentylowania pomieszczeń

B1 (11) 228669
(41) 2016 12 19
(51) F24B 1/195 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23J 1/06 (2006.01)
(21) 412752
(22) 2015 06 17
(72) BUKSZYŃSKI JANUSZ, Aleksandrów Łódzki (PL)

B1 (11) 228605
(41) 2017 01 02
(51) F26B 3/08 (2006.01)
C10L 9/00 (2006.01)
B02C 17/00 (2006.01)
(21) 412932
(22) 2015 06 29
(72) SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); KNAŚ KRZYSZTOF,
Lgota Mała (PL); NOWAK WOJCIECH, Częstochowa (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób suszenia i domielania materiałów, zwłaszcza węgla
brunatnego i kamiennego oraz urządzenie do suszenia i domielania
materiałów, zwłaszcza węgla brunatnego oraz kamiennego
B1 (11) 228702
(41) 2017 01 02
(51) F27B 9/00 (2006.01)
F27B 9/14 (2006.01)
F27B 9/24 (2006.01)
F27B 9/36 (2006.01)
(21) 412882
(22) 2015 06 26
(72) STASZ ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) POTOCKI PIOTR ECO LINE, Potok (PL)
(54) Piec do polimeryzacji i suszenia
B1 (11) 228603
(41) 2016 08 16
(51) F27B 9/02 (2006.01)
F27B 9/30 (2006.01)
F27D 3/00 (2006.01)
C21D 9/32 (2006.01)
(21) 411158
(22) 2015 02 04
(72) FUJAK WIESŁAW, Zbąszynek (PL); KORECKI MACIEJ,
Świebodzin (PL); OLEJNIK JÓZEF, Świebodzin (PL); STANKIEWICZ
MAREK, Zielona Góra (PL); WOŁOWIEC‑KORECKA EMILIA,
Zgierz (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Piec wielokomorowy do nawęglania próżniowego i hartowania
kół zębatych, wałków, pierścieni i tym podobnych detali
B1 (11) 228722
(41) 2016 07 04
(51) F28F 3/02 (2006.01)
F28F 1/40 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
(21) 410816
(22) 2014 12 30
(72) SZOSTEK DAWID, Kraków (PL); KUROWSKI BOLESŁAW,
Andrychów (PL); ŻUREK JACEK, Kraków (PL); BEDNARCZYK MACIEJ,
Skawina (PL); FARLAY BENJAMIN, Carnay La Ville (FR)
(73) VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina (PL); Valeo Systemes
Thermiques, La Verrière (FR)
(54) Żebro turbulizujące dla zespołu rurowo‑żebrowego przystoso‑
wanego dla wymiennika ciepła, walec kształtujący żebro turbulizu‑
jące oraz zespół składający się z rury dla wymiennika ciepła i żebra
turbulizującego oraz wymiennik ciepła
B1 (11) 228688
(41) 2016 09 12
(51) F28F 9/02 (2006.01)
B21C 37/29 (2006.01)
B21D 28/28 (2006.01)
B23K 1/00 (2006.01)
(21) 411510
(22) 2015 03 09
(72) WILK HALINA, Nowa Dęba (PL)
(73) UNIDEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Dęba (PL)
(54) Sposób wykonania kolektora wymiennika w postaci rury,
zwłaszcza z miedzi
B1 (11) 228536
(41) 2017 05 22
(51) G01D 3/10 (2006.01)
G01R 31/27 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
(21) 414746
(22) 2015 11 10
(72) PRZYBYSZ RADOSŁAW, Glina (PL); WLAZŁO PAWEŁ,
Pruszków (PL)

Nr 4/2018

(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do automatycznego rozpoznawania typu podłączonego
przetwornika prądowego
B1 (11) 228663
(41) 2012 08 13
(51) G01F 1/36 (2006.01)
G01P 5/16 (2006.01)
(21) 393836
(22) 2011 02 03
(72) OSTROWSKI PIOTR, Chorzów (PL); PRONOBIS MAREK,
Katowice (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL); WEJKOWSKI
ROBERT, Smolnica (PL); REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL)
(73) OSTROWSKI PIOTR, Chorzów (PL); PRONOBIS MAREK,
Katowice (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL); WEJKOWSKI
ROBERT, Smolnica (PL); REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL)
(54) Miernik strumienia gazu w krótkich kanałach zamkniętych
o dużej powierzchni przekroju, zwłaszcza w obiegach powietrzno
‑spalinowych kotłów i wentylacji
B1 (11) 228570
(41) 2017 09 25
(51) G01F 23/02 (2006.01)
E21B 47/04 (2012.01)
(21) 416474
(22) 2016 03 11
(72) HEWELKE PIOTR, Warszawa (PL); HEWELKE EDYTA,
Warszawa (PL); SZATYŁOWICZ JAN, Warszawa (PL); ŻAKOWICZ
STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Układ do symulowania położenia zwierciadła wody
B1 (11) 228542
(41) 2016 02 15
(51) G01K 17/18 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
(21) 409174
(22) 2014 08 13
(72) KOZA TADEUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) KOZA TADEUSZ, Wałbrzych (PL)
(54) Licznik ciepła
B1 (11) 228498
(41) 2015 08 03
(51) G01L 21/30 (2006.01)
(21) 408320
(22) 2014 05 26
(72) GRZEBYK TOMASZ, Wrocław (PL); GÓRECKA‑DRZAZGA ANNA,
Wrocław (PL); DZIUBAN JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mikromechaniczny próżniomierz jonizacyjny
B1 (11) 228534
(41) 2017 05 08
(51) G01M 11/00 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01M 11/08 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/28 (2006.01)
(21) 414705
(22) 2015 11 06
(72) ŻYCZKOWSKI MAREK, Warszawa (PL); KAROL MATEUSZ,
Bydgoszcz (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Kwantowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej
linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych świa‑
tłowodowej linii transmisyjnej
B1 (11) 228679
(41) 2016 09 12
(51) G01N 21/01 (2006.01)
B01J 19/24 (2006.01)
(21) 411457
(22) 2015 03 03
(72) SZCZEPANIK BEATA, Kielce (PL); SŁOMKIEWICZ PIOTR M.,
Warszawa (PL)
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(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Laboratoryjny przepływowy reaktor do badania reakcji foto‑
katalitycznych
B1 (11) 228623
(41) 2015 11 09
(51) G01N 21/31 (2006.01)
G01N 21/84 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
B81B 7/00 (2006.01)
B81C 3/00 (2006.01)
(21) 411993
(22) 2015 04 17
(72) MALECHA KAROL, Wrocław (PL); MALECHA ZIEMOWIT,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Ceramiczny czujnik do oznaczania substancji chemicznych
metodą spektrofotometryczną
B1 (11) 228675
(41) 2015 11 09
(51) G01N 21/64 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)
B81C 3/00 (2006.01)
B81B 7/00 (2006.01)
(21) 411129
(22) 2015 02 05
(72) MALECHA KAROL, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Ceramiczno‑polimerowy czujnik mikroprzepływowy do po‑
miaru fluorescencji
B1 (11) 228593
(41) 2016 12 19
(51) G01N 30/02 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
(21) 412599
(22) 2015 06 05
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Dozownik do wyznaczania pojemności sorpcyjnej adsorbentów
zwłaszcza metodą inwersyjnej chromatografii gazowej
B1 (11) 228628
(41) 2016 02 01
(51) G01N 33/14 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12M 1/40 (2006.01)
C07D 279/22 (2006.01)
(21) 412391
(22) 2015 05 20
(72) CABAJ JOANNA, Wrocław (PL); SOŁODUCHO JADWIGA,
Wrocław (PL); ZAJĄC DOROTA, Oleśnica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Elektroda enzymatyczna do wykrywania związków fenolowych
zwłaszcza w napojach spożywczych
B1 (11) 228546
(41) 2017 06 05
(51) G01N 33/497 (2006.01)
G01N 33/98 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
(21) 414943
(22) 2015 11 24
(72) MARCINIAK DANIEL, Zielona Góra (PL)
(73) MARCINIAK DANIEL, Zielona Góra (PL)
(54) Alkoholomierz
B1 (11) 228518
(41) 2017 03 27
(51) G01Q 30/20 (2010.01)
(21) 414050
(22) 2015 09 17
(72) PACIA MARTA, Sucha Beskidzka (PL); PACIA MICHAŁ,
Gołaczewy‑Nadmłynie (PL); CZAMARA KRZYSZTOF, Kraków (PL);
KACZOR AGNIESZKA, Kraków (PL)
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(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Urządzenie stabilizujące, zwłaszcza do stabilizacji próbki pod‑
czas pomiarów z użyciem mikroskopu
B1 (11) 228567
(41) 2017 06 19
(51) G01R 11/04 (2006.01)
H01R 4/36 (2006.01)
(21) 419163
(22) 2014 04 15
(86) 2014 04 15
PCT/JP14/60659
(87) 2015 10 22
WO15/159354
(72) SHIOYA MITSURU, Tokio (JP); MORIMOTO MASAHIDE,
Tokio (JP); NAGAHISA HIDEO, Tokio (JP)
(73) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, Tokio (JP)
(54) Urządzenie zaciskowe licznika energii elektrycznej
B1 (11) 228588
(41) 2017 06 05
(51) G01R 19/00 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
(62) 402134
(21) 420374
(22) 2012 12 19
(72) BIEŃ ANDRZEJ, Kraków (PL); BORKOWSKI DARIUSZ,
Kraków (PL); WETULA ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób kalibracji oraz układ kalibracji układu przetwarzania
sygnałów w
B1 (11) 228548
(41) 2017 06 05
(51) G01R 31/25 (2006.01)
H05B 6/68 (2006.01)
(21) 415005
(22) 2015 11 30
(72) BRONIOWSKI MAREK KUNA, Lublin (PL); MAKARSKI PIOTR,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Układ do pomiaru prądu anodowego magnetronu w mikrofa‑
lowych urządzeniach grzewczych
B1 (11) 228670
(41) 2017 01 02
(51) G01R 31/34 (2006.01)
(21) 412920
(22) 2015 06 29
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL);
POLAK ARTUR, Bytom (PL); SIKORA ANDRZEJ, Dębowiec (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Układ pomiarowy do diagnostyki izolacji zwojowej
B1 (11) 228560
(41) 2017 07 03
(51) G01R 31/36 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
(21) 415676
(22) 2015 12 30
(72) SAMBORSKI ROBERT, Warszawa (PL); BINKIEWICZ ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa (PL)
(54) Układ do zdalnej wczesnej diagnostyki zjawiska PCL w bateriach
akumulatorów VRLA
B1 (11) 228712
(41) 2017 06 19
(51) G02B 21/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
(21) 415367
(22) 2015 12 17
(72) KRYSZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); MIKUCKI JERZY,
Warszawa (PL); CZYŻEWSKI ADAM, Warszawa (PL); LITWIN
DARIUSZ, Warszawa (PL); GALAS JACEK, Łomianki (PL); SITAREK
STEFAN, Nadarzyn (PL)
(73) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ IM. PROF. MAKSYMILIANA
PLUTY, Warszawa (PL)
(54) Układ optyczny czujnika konfokalnego
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B1 (11) 228559
(41) 2017 07 03
(51) G05D 1/00 (2006.01)
B60K 28/10 (2006.01)
B60W 10/00 (2006.01)
G05B 9/00 (2006.01)
G08G 1/16 (2006.01)
(21) 415581
(22) 2015 12 29
(72) GOSZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Elektromechaniczny układ zabezpieczenia pojazdu
B1 (11) 228720
(41) 2015 06 22
(51) G06T 15/00 (2011.01)
(21) 406475
(22) 2013 12 11
(72) JASEK KONSTANCJA JOLANTA, Gdów (PL)
(73) ADVANCED FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Układ przetwarzania i optymalizacji plików
B1 (11) 228545
(41) 2017 06 05
(51) G09F 3/10 (2006.01)
(21) 414896
(22) 2015 11 23
(72) URBANIAK PIOTR, Poznań (PL)
(73) TRAWERS SPÓŁKA JAWNA PIOTR URBANIAK, MACIEJ
MATELSKI, ROBERT MAŃCZAK, Przeźmierowo (PL)
(54) Sposób otrzymywania naklejek dwustronnych
B1 (11) 228717
(41) 2015 04 13
(51) G11C 11/16 (2006.01)
(21) 405487
(22) 2013 09 30
(72) BŁACHOWICZ TOMASZ, Gliwice (PL); EHRMANN ANDREA,
Niederzier (DE)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wykonania i przemagnesowania ultracienkich komórek
ferromagnetycznych tworzących macierz dwubitowych, czterosta‑
nowych komórek pamięci magnetycznej
B1 (11) 228614
(41) 2017 02 27
(51) G21D 5/14 (2006.01)
G21D 9/00 (2006.01)
C07C 29/151 (2006.01)
(21) 413672
(22) 2015 08 26
(72) GOŁĘBIOWSKI ANDRZEJ, Puławy (PL); KOWALIK PAWEŁ,
Puławy (PL); DMOCH MAREK, Puławy (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób sprzężenia kompleksu chemicznego z elektrociepłow‑
nią wykorzystującą jądrowy reaktor wysokotemperaturowy HTR
B1 (11) 228724
(41) 2015 08 17
(51) H01F 1/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
(21) 407050
(22) 2014 02 03
(72) KŁOS ANDRZEJ, Warszawa (PL); TURCZYŃSKI SEBASTIAN,
Łódź (PL); PAWLAK DOROTA, Warszawa (PL); GAJC MARCIN,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL)
(54) Materiał kompozytowy, zwłaszcza materiał eutektyczny, wy‑
kazujący zwiększony efekt Faradaya
B1 (11) 228563
(41) 2017 07 17
(51) H01G 9/042 (2006.01)
H01G 9/20 (2006.01)
(21) 415758
(22) 2016 01 11
(72) DOBRZAŃSKI LESZEK ADAM, Gliwice (PL); PROKOPIUK
VEL PROKOPOWICZ MARZENA, Gliwice (PL); LUKASZKOWICZ
KRZYSZTOF, Zabrze (PL); DRYGAŁA ALEKSANDRA, Bytom (PL);
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SZINDLER MAREK, Gliwice (PL); SZINDLER MAGDALENA,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Barwnikowe ogniwo słoneczne
B1 (11) 228714
(41) 2017 07 31
(51) H01H 9/04 (2006.01)
G05D 23/12 (2006.01)
(21) 415955
(22) 2016 01 28
(72) MARACHOWSKI MAREK, Bydgoszcz (PL)
(73) BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Białe Błota (PL)
(54) Termostat z kapilarą w wykonaniu przeciwwybuchowym
B1 (11) 228586
(41) 2017 07 31
(51) H01H 47/24 (2006.01)
G02B 6/35 (2006.01)
(21) 419136
(22) 2016 10 17
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do oświetlania, zwłaszcza pomieszczeń mieszkalnych
B1 (11) 228555
(41) 2017 06 19
(51) H01J 37/00 (2006.01)
H01J 37/06 (2006.01)
H01J 37/065 (2006.01)
H01J 37/063 (2006.01)
(21) 415203
(22) 2015 12 10
(72) SZUKIEWICZ RAFAŁ, Wrocław (PL); KUCHOWICZ MACIEJ,
Wrocław (PL); WIEJAK MARCIN, Wrocław (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Działo elektronowe
B1 (11) 228656
(41) 2016 07 18
(51) H01L 33/00 (2010.01)
H01L 33/32 (2010.01)
H01L 33/42 (2010.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/363 (2006.01)
(21) 410897
(22) 2015 01 08
(72) BORYSIEWICZ MICHAŁ, Warszawa (PL); GOŁASZEWSKA
‑MALEC KRYSTYNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Azotkowa dioda elektroluminescencyjna UV z przezroczystą
elektrodą kontaktową oraz sposób wytwarzania przezroczystej
elektrody kontaktowej
B1 (11) 228535
(41) 2017 05 22
(51) H01L 33/00 (2010.01)
H01L 33/32 (2010.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H01L 27/15 (2006.01)
(21) 414739
(22) 2015 11 10
(72) STAŃCZYK SZYMON, Gdynia (PL); KAFAR ANNA,
Gdynia (PL); CZERNECKI ROBERT, Kalina (PL); SUSKI TADEUSZ,
Nowy Prażmów (PL); PERLIN PIOTR, Warszawa (PL); GRZANKA
SZYMON, Pruszków (PL)
(73) TOP‑GAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL); INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL)
(54) Dioda laserowa na bazie stopu AllnGaN
B1 (11) 228528
(51) H01Q 1/08 (2006.01)
H01Q 21/26 (2006.01)
(21) 414386
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(22) 2015 10 15
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(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); SUCHODOLSKI
KAZIMIERZ, Kobyłka (PL)
(73) PIT‑RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm rozkładania anten
B1 (11) 228532
(41) 2017 05 08
(51) H02J 7/00 (2006.01)
G06Q 20/18 (2012.01)
(21) 414595
(22) 2015 10 28
(72) MULARONEK DARIUSZ, Warszawa (PL); MARTYŃSKA BEATA,
Warszawa (PL)
(73) MEDIA‑TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zespół samoobsługowych stacji ładowania i wypożyczania
pojazdów elektrycznych
B1 (11) 228582
(41) 2017 10 09
(51) H02K 44/08 (2006.01)
(21) 416708
(22) 2016 03 31
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Generator magnetohydrodynamiczny
B1 (11) 228547
(41) 2017 06 05
(51) H02M 7/493 (2007.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
(21) 414956
(22) 2015 11 25
(72) STRZELECKI RYSZARD, Gdynia (PL); SAK TOMASZ, Kolano (PL);
STRZELECKA NATALIA, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do przekształcania energii elektrycznej z wyko‑
rzystaniem falowników wielopoziomowych połączonych równolegle
B1 (11) 228496
(41) 2015 11 23
(51) H02P 9/06 (2006.01)
H02M 7/217 (2006.01)
G05F 1/66 (2006.01)
(21) 408192
(22) 2014 05 12
(72) KOCZARA WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ wytwarzania napięcia stałego
B1 (11) 228540
(41) 2017 05 22
(51) H03B 11/00 (2006.01)
(21) 414801
(22) 2015 11 16
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Impulsowy generator mikrofal
B1 (11) 228485
(41) 2015 08 03
(51) H03F 3/21 (2006.01)
H03F 3/26 (2006.01)
H03F 3/18 (2006.01)
(21) 406997
(22) 2014 01 30
(72) LEŚNIEWICZ MAREK, Zegrze Południowe (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, Zegrze Południowe (PL)
(54) Elektroakustyczny wzmacniacz mocy
B1 (11) 228511
(41) 2017 10 09
(51) H03H 7/12 (2006.01)
H03J 3/32 (2006.01)
H03J 3/26 (2006.01)
(21) 416669
(22) 2016 03 29
(72) BURSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Układ przestrajanego filtru pasmowo‑przepustowego
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B1 (11) 228612
(41) 2017 01 16
(51) H05B 1/02 (2006.01)
(21) 413127
(22) 2015 07 14
(72) SIEK TADEUSZ KAZIMIERZ, Suchy Dwór (PL)
(73) VTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Układ sterowania nagrzewnicą
B1 (11) 228607
(41) 2017 01 02
(51) H05B 6/02 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 47/88 (2006.01)
(21) 412968
(22) 2015 06 30
(72) MROZEK KRZYSZTOF, Pecna (PL); MUSZYŃSKI PAWEŁ,
Zbąszynek (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Forma wtryskowa
B1 (11) 228608
(41) 2017 01 02
(51) H05B 6/02 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 47/88 (2006.01)
(21) 412969
(22) 2015 06 30
(72) MROZEK KRZYSZTOF, Pecna (PL); MIERZWICZAK
MAGDALENA, Oborniki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ dynamicznego nagrzewania indukcyjnego powierzchni
formy wtryskowej
B1 (11) 228549
(41) 2017 06 05
(51) H05B 6/06 (2006.01)
H05B 1/02 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F24C 7/08 (2006.01)
(21) 415041
(22) 2015 12 01
(72) STASZEK MIKOŁAJ, Wronki (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Sposób i układ testowania naczyń do gotowania na płycie in‑
dukcyjnej
B1 (11) 228550
(41) 2017 06 05
(51) H05B 6/06 (2006.01)
H05B 6/12 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F24C 7/08 (2006.01)
(21) 415079
(22) 2015 12 02
(72) MILECKI ANDRZEJ, Zalasewo (PL); PITTNER GRZEGORZ,
Poznań (PL); RYBARCZYK DOMINIK, Wiórek (PL); KUBACKI
ARKADIUSZ, Turek (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ cewki płyty grzewczej indukcyjnej, ruchomej w płasz‑
czyźnie płyty oraz sposób poruszania się cewki w układzie
B1 (11) 228578
(41) 2017 09 25
(51) H05B 33/00 (2006.01)
H05B 33/14 (2006.01)
H05B 33/20 (2006.01)
(21) 416484
(22) 2016 03 14
(72) PŁOŃSKA MAŁGORZATA, Katowice (PL); PISARSKI WOJCIECH,
Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Ferroelektryczne materiały ceramiczne PLZT wykazujące pod‑
czerwoną luminescencję w zakresie pasma optycznego O
B1 (11) 228543
(51) H05B 37/02 (2006.01)
H02J 9/06 (2006.01)

(41) 2017 05 22
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(21) 414812
(22) 2015 11 16
(72) MATUSIAK MARCIN, Warszawa (PL); JAWORSKI MARIUSZ,
Warszawa (PL)
(73) MATUSIAK MARCIN, Warszawa (PL); JAWORSKI MARIUSZ,
Warszawa (PL)
(54) System oświetlenia
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B29C 45/37 (2006.01)
B29C 45/73 (2006.01)
B29C 43/00 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/04 (2006.01)
B29C 65/00 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 65/08 (2006.01)
B29C 65/72 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 39/20 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 47/88 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 47/88 (2006.01)
B31F 1/10 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B60K 28/10 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60P 1/00 (2006.01)
B60S 1/34 (2006.01)
B60W 10/00 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
B62D 53/02 (2006.01)
B63B 35/50 (2006.01)
B63G 8/00 (2006.01)
B63G 11/00 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
B64C 23/00 (2006.01)
B64C 13/02 (2006.01)
B64C 39/12 (2006.01)
B64C 9/00 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B64C 27/22 (2006.01)

2

228533
228721*
228721
228721*
228538
228538*
228539
228539*
228597
228597*
228708
228708*
228708*
228604
228681*
228688*
228740*
228638*
228610*
228610*
228595*
228610
228610*
228706*
228564
228564*
228564*
228564*
228564*
228579
228579*
228579*
228583
228583*
228583*
228583*
228697*
228697*
228607*
228607*
228608*
228608*
228626*
228697*
228697*
228559*
228561
228613
228589
228630*
228622*
228738
228559*
228630
228689
228673*
228506*
228673*
228477
228477*
228690
228690*
228690*
228491
228491*

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

B64C 29/00 (2006.01)
B64C 39/00 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B64C 27/22 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B64C 39/00 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B64C 27/59 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
B64C 35/00 (2006.01)
B64C 37/00 (2006.01)
B64F 1/00 (2006.01)
B65D 81/00 (2006.01)
B65D 19/26 (2006.01)
B65D 83/14 (2006.01)
B65D 83/16 (2006.01)
B65G 5/00 (2006.01)
B65G 15/04 (2006.01)
B65G 15/34 (2006.01)
B65G 17/20 (2006.01)
B65G 19/24 (2006.01)
B65G 47/24 (2006.01)
B65G 47/31 (2006.01)
B65G 47/53 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
B65G 49/06 (2006.01)
B65G 65/30 (2006.01)
B65H 29/32 (2006.01)
B65H 29/24 (2006.01)
B65H 3/08 (2006.01)
B66C 11/06 (2006.01)
B66C 1/14 (2006.01)
B66C 23/53 (2006.01)
B66C 23/88 (2006.01)
B66D 1/00 (2006.01)
B66D 3/00 (2006.01)
B66D 5/00 (2006.01)
B66F 3/44 (2006.01)
B66F 9/06 (2006.01)
B66F 9/14 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
B66F 9/06 (2006.01)
B81B 7/00 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)
B81B 7/00 (2006.01)
B81C 3/00 (2006.01)
B81C 3/00 (2006.01)
C01B 32/928 (2017.01)
C01G 43/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 7/00 (2006.01)
C03B 33/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 9/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C06B 21/00 (2006.01)
C06B 25/00 (2006.01)
C06B 25/10 (2006.01)

2

1

2

228491*
228491*
228492
228492*
228492*
228492*
228505
228505*
228725
228725*
228506
228506*
228673
228647*
228566
228640*
228640*
228654
228696
228479
228660
228740
228638
228638*
228638*
228638*
228616
228677
228557
228557*
228557*
228723
228723*
228699
228699*
228499
228499*
228499*
228475*
228591
228591*
228529*
228530*
228622*
228623*
228675*
228675*
228623*
228675*
228541
228541*
228551
228618
228698
228616*
228490
228644
228644*
228619*
228490*
228490*
228644*
228676
228676*
228676*

C07B 63/00 (2006.01)
C07B 35/08 (2006.01)
C07B 35/08 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
C07C 59/08 (2006.01)
C07C 233/03 (2006.01)
C07C 31/125 (2006.01)
C07C 321/24 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07C 323/14 (2006.01)
C07C 43/166 (2006.01)
C07C 211/28 (2006.01)
C07C 43/15 (2006.01)
C07C 321/18 (2006.01)
C07C 57/02 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
C07C 41/03 (2006.01)
C07C 43/02 (2006.01)
C07C 41/03 (2006.01)
C07C 43/02 (2006.01)
C07C 51/46 (2006.01)
C07C 57/07 (2006.01)
C07C 57/04 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 57/32 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 253/00 (2006.01)
C07C 255/01 (2006.01)
C07C 255/45 (2006.01)
C07C 255/49 (2006.01)
C07C 255/51 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 279/12 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07C 313/04 (2006.01)
C07C 211/27 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
C07C 59/68 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
C07C 29/151 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C07D 325/00 (2006.01)
C07D 317/50 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07D 325/00 (2006.01)
C07D 201/04 (2006.01)
C07D 223/10 (2006.01)
C07D 239/54 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
C07D 249/14 (2006.01)
C07D 277/34 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 471/22 (2006.01)
C07D 493/04 (2006.01)
C07D 215/06 (2006.01)
C07D 215/06 (2006.01)
C07D 279/22 (2006.01)

228676*
228701
228659
228525*
228525*
228676*
228676*
228701*
228701*
228701*
228701*
228701*
228701*
228659*
228659*
228659*
228659*
228648
228648*
228649
228649*
228556
228556*
228556*
228489
228489*
228522
228522*
228493
228493*
228493*
228493*
228596
228596*
228680
228680*
228680*
228726
228726*
228726*
228474*
228474*
228473*
228473*
228614*
228701*
228701*
228659*
228659*
228659*
228659*
228590
228590*
228504
228474
228668
228684
228473
228713
228526
228531
228480
228572*
228573*
228628*

1

C07F 9/50 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 9/6521 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07K 1/12 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
C07K 14/415 (2006.01)
C07K 1/02 (2006.01)
C07K 1/36 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C08G 77/00 (2006.01)
C08G 77/28 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
C08G 12/00 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
C08G 12/00 (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
C08L 91/08 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/04 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 3/22 (2006.01)
C09K 8/36 (2006.01)
C09K 8/035 (2006.01)
C10G 73/40 (2006.01)
C10L 9/00 (2006.01)
C10L 9/00 (2006.01)
C11D 3/386 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
C12M 1/40 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/04 (2006.01)
C12N 9/14 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 9/36 (2006.01)
C12N 15/45 (2006.01)
C12P 7/56 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
C12P 7/06 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
C12P 13/02 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 13/02 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C21D 9/32 (2006.01)
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1

2

228701*
228659*
228680*
228713*
228526*
228519
228635
228635*
228646
228645
228633
228665*
228558
228497
228687*
228687*
228480*
228596*
228635*
228635*
228572
228572*
228573
228573*
228678
228523*
228490*
228644*
228531*
228486
228641
228641*
228523
228611*
228605*
228501
228501*
228488
228576
228576*
228628*
228552
228552*
228711
228711*
228687
228471
228525*
228665*
228488*
228711*
228711*
228509
228509*
228510
228510*
228517
228471*
228628*
228552*
228711*
228509*
228510*
228517*
228603*

C22B 3/16 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C22F 3/02 (2006.01)
C23C 18/36 (2006.01)
C23C 4/12 (2016.01)
C23C 24/00 (2006.01)
C30B 28/06 (2006.01)
C30B 29/60 (2006.01)
D04B 9/00 (2006.01)
D06H 5/00 (2006.01)
D06M 23/10 (2006.01)
D06M 11/79 (2006.01)
D07B 9/00 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E02F 5/28 (2006.01)
E02F 7/00 (2006.01)
E02F 7/00 (2006.01)
E02F 3/38 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 1/342 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/08 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
E04C 3/16 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04D 3/06 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/15 (2006.01)
E04D 3/00 (2006.01)
E04D 3/40 (2006.01)
E04D 13/18 (2014.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 21/165 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
E04G 21/16 (2006.01)
E04H 5/08 (2006.01)
E04H 1/02 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E05B 65/08 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E05F 15/603 (2015.01)
E05F 11/53 (2006.01)

228551*
228512
228513
228514
228515
228516
228507
228507*
228508
228508*
228597*
228604*
228537
228537*
228668*
228668*
228734
228583*
228678*
228678*
228674
228599
228727
228599*
228529*
228530*
228622*
228666
228666*
228666*
228666*
228666*
228736
228736*
228636
228636*
228737*
228643*
228666*
228666*
228736*
228737
228737*
228737*
228636*
228494
228500
228500*
228500*
228484
228671*
228728*
228629*
228495*
228640
228487*
228640*
228666*
228643
228482
228481
228658*
228658*
228592*
228691*
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

E06B 3/263 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/38 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
E06B 9/04 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/80 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E21B 43/26 (2006.01)
E21B 47/12 (2012.01)
E21B 43/267 (2006.01)
E21B 49/02 (2006.01)
E21B 47/04 (2012.01)
E21C 35/23 (2006.01)
E21C 50/00 (2006.01)
E21C 50/00 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
E21D 5/00 (2006.01)
E21D 5/016 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
E21D 9/12 (2006.01)
E21F 13/08 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
E21F 5/06 (2006.01)
E21F 5/02 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F01K 23/06 (2006.01)
F01K 23/00 (2006.01)
F01K 27/00 (2006.01)
F01N 5/02 (2006.01)
F03B 13/06 (2006.01)
F03B 17/00 (2006.01)
F03D 1/02 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)

2

228494*
228494*
228672
228672*
228672*
228671
228728
228658
228629
228664
228664*
228502
228502*
228719
228719*
228592
228592*
228495
228691
228691*
228632
228632*
228632*
228601
228601*
228602
228602*
228602*
228478
228478*
228609
228609*
228570*
228598
228529
228530
228653
228653*
228621
228652
228652*
228652*
228622
228696*
228660*
228723*
228486*
228598*
228685
228627
228627*
228634
228520*
228625
228472
228521
228472*
228472*
228585
228705
228705*
228705*
228707
228707*
228694

1

F04D 29/041 (2006.01)
F04D 29/051 (2006.01)
F16B 4/00 (2006.01)
F16B 19/00 (2006.01)
F16D 11/04 (2006.01)
F16D 11/00 (2006.01)
F16G 11/02 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16H 1/28 (2006.01)
F16H 55/18 (2006.01)
F16J 15/40 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16K 15/18 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
F16K 17/00 (2006.01)
F16K 1/38 (2006.01)
F16K 1/226 (2006.01)
F16K 21/00 (2006.01)
F16K 1/38 (2006.01)
F16K 17/06 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
F16L 13/02 (2006.01)
F16L 9/10 (2006.01)
F16L 49/04 (2006.01)
F16L 59/16 (2006.01)
F16L 9/133 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 17/025 (2006.01)
F22B 37/48 (2006.01)
F22D 1/00 (2006.01)
F23B 60/02 (2006.01)
F23B 40/00 (2006.01)
F23G 5/14 (2006.01)
F23G 5/46 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)
F23G 7/12 (2006.01)
F23H 13/04 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
F23J 1/06 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23N 1/00 (2006.01)
F23N 1/00 (2006.01)
F23Q 9/00 (2006.01)
F24B 1/195 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F24C 7/08 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F24C 7/08 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24D 12/00 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)

2

228700
228700*
228736*
228736*
228692
228692*
228674*
228639
228639*
228639*
228683
228683*
228562
228562*
228575
228575*
228575*
228574
228574*
228574*
228574*
228482*
228527
228527*
228527*
228697
228697*
228577
228577*
228571*
228571
228615
228704*
228661
228661*
228661*
228704
228615*
228615*
228669*
228625*
228581
228620*
228620*
228487*
228669*
228704*
228524
228615*
228615*
228620
228487
228661*
228524*
228704*
228669
228549*
228549*
228550*
228550*
228569
228569*
228584
228681
228703

1

F24F 13/18 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F24F 7/013 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
F24J 2/00 (2014.01)
F26B 3/08 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
F27B 9/00 (2006.01)
F27B 9/14 (2006.01)
F27B 9/24 (2006.01)
F27B 9/36 (2006.01)
F27B 9/02 (2006.01)
F27B 9/30 (2006.01)
F27D 3/00 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28D 17/00 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F28F 3/06 (2006.01)
F28F 3/02 (2006.01)
F28F 1/40 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01D 3/10 (2006.01)
G01F 1/36 (2006.01)
G01F 23/02 (2006.01)
G01J 1/00 (2006.01)
G01K 17/18 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01L 21/30 (2006.01)
G01M 11/00 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01M 11/08 (2006.01)
G01N 21/05 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
G01N 21/31 (2006.01)
G01N 21/84 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 30/02 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
G01N 33/14 (2006.01)
G01N 33/497 (2006.01)
G01N 33/98 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01P 5/16 (2006.01)
G01Q 30/20 (2010.01)
G01R 33/48 (2006.01)
G01R 31/27 (2006.01)
G01R 19/08 (2006.01)
G01R 11/04 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
G01R 31/25 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
G01R 31/36 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)

Nr 4/2018
2

228495*
228685*
228694*
228624
228624*
228669*
228569*
228484*
228611*
228605
228702
228702*
228702*
228702*
228603
228603*
228603*
228521*
228624*
228569*
228681*
228722
228722*
228722*
228688
228678*
228534*
228712*
228536
228663
228570
228618*
228542
228542*
228498
228534
228534*
228534*
228618*
228676*
228609*
228679
228623
228623*
228675
228593
228593*
228628
228546
228546*
228546*
228663*
228518
228483*
228536*
228536*
228567
228588
228588*
228548
228670
228560
228560*
228724*
228634*

1

G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/28 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 21/00 (2006.01)
G02B 6/35 (2006.01)
G05B 9/00 (2006.01)
G05D 1/00 (2006.01)
G05D 23/12 (2006.01)
G05F 1/66 (2006.01)
G06K 19/00 (2006.01)
G06Q 20/18 (2012.01)
G06T 15/00 (2011.01)
G08B 21/16 (2006.01)
G08G 1/16 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
G11C 11/16 (2006.01)
G21C 1/00 (2006.01)
G21D 5/14 (2006.01)
G21D 9/00 (2006.01)
H01F 1/00 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
H01G 9/042 (2006.01)
H01G 9/20 (2006.01)
H01H 9/04 (2006.01)
H01H 47/24 (2006.01)
H01J 37/00 (2006.01)
H01J 37/06 (2006.01)
H01J 37/065 (2006.01)
H01J 37/063 (2006.01)
H01L 35/30 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 33/32 (2010.01)
H01L 33/42 (2010.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/363 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 33/32 (2010.01)
H01L 27/15 (2006.01)
H01Q 1/08 (2006.01)
H01Q 21/26 (2006.01)
H01R 4/36 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02J 9/06 (2006.01)
H02K 44/08 (2006.01)
H02M 7/493 (2007.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H02M 7/217 (2006.01)
H02P 9/06 (2006.01)
H03B 11/00 (2006.01)
H03F 3/21 (2006.01)
H03F 3/26 (2006.01)
H03F 3/18 (2006.01)
H03H 7/12 (2006.01)
H03J 3/32 (2006.01)
H03J 3/26 (2006.01)
H05B 6/68 (2006.01)
H05B 1/02 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 1/02 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 6/12 (2006.01)

2

228534*
228534*
228623*
228675*
228712
228586*
228559*
228559
228714*
228496*
228557*
228532*
228720
228634*
228559*
228545
228717
228541*
228614
228614*
228724
228547*
228563
228563*
228714
228586
228555
228555*
228555*
228555*
228521*
228656
228656*
228656*
228656*
228656*
228535
228535*
228535*
228528
228528*
228567*
228535*
228532
228543*
228582
228547
228547*
228496*
228496
228540
228485
228485*
228485*
228511
228511*
228511*
228548*
228612
228607
228608
228549
228549*
228550
228550*

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

H05B 33/00 (2006.01)
H05B 33/14 (2006.01)

228578
228578*

1

H05B 33/20 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)

1221

2

1

2

1

2

228578*
228543

228579
228580
228581
228582
228583
228584
228585
228586
228587
228588
228589
228590
228591
228592
228593
228594
228595
228596
228597
228598
228599
228600
228601
228602
228603
228604
228605
228606
228607
228608
228609
228610
228611
228612
228613
228614
228615
228616
228617
228618
228619
228620
228621
228622
228623
228624
228625
228626
228627
228628
228629
228630
228631
228632
228633
228634
228635
228636
228637
228638
228639
228640
228641
228642
228643

B29C 43/00 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
F23J 3/02 (2006.01)
H02K 44/08 (2006.01)
B29C 65/00 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F03D 1/02 (2006.01)
H01H 47/24 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
C07D 201/04 (2006.01)
B66F 9/06 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
G01N 30/02 (2006.01)
A61K 39/07 (2006.01)
A47B 95/04 (2006.01)
C07C 255/51 (2006.01)
B22D 27/02 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
E02B 3/02 (2006.01)
A23K 10/20 (2016.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
F27B 9/02 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
E21B 43/267 (2006.01)
B27M 1/08 (2006.01)
B02C 17/00 (2006.01)
H05B 1/02 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
G21D 5/14 (2006.01)
F23B 60/02 (2006.01)
B65G 49/06 (2006.01)
A61K 51/04 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
A01G 31/00 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
E21D 9/12 (2006.01)
G01N 21/31 (2006.01)
F24F 7/013 (2006.01)
F01K 23/00 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
G01N 33/14 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
A01N 25/08 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
B65G 47/24 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
E04F 21/165 (2006.01)
C09K 8/36 (2006.01)
A61K 35/64 (2015.01)
E04H 1/02 (2006.01)

228644
228645
228646
228647
228648
228649
228650
228651
228652
228653
228654
228655
228656
228657
228658
228659
228660
228661
228662
228663
228664
228665
228666
228667
228668
228669
228670
228671
228672
228673
228674
228675
228676
228677
228678
228679
228680
228681
228682
228683
228684
228685
228686
228687
228688
228689
228690
228691
228692
228693
228694
228695
228696
228697
228698
228699
228700
228701
228702
228703
228704
228705
228706
228707
228708

C05D 9/00 (2006.01)
C07F 9/6521 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
A47G 19/04 (2006.01)
C07C 41/03 (2006.01)
C07C 41/03 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
E21D 5/00 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
B65G 5/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
A21D 13/80 (2017.01)
E06B 3/42 (2006.01)
C07B 35/08 (2006.01)
B65G 17/20 (2006.01)
F23G 5/14 (2006.01)
A01M 23/04 (2006.01)
G01F 1/36 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
A23J 1/02 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
A61B 7/04 (2006.01)
C07D 249/14 (2006.01)
F24B 1/195 (2006.01)
G01R 31/34 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
B64F 1/00 (2006.01)
D07B 9/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
C06B 21/00 (2006.01)
B65G 65/30 (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
C07C 279/12 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
F16J 15/40 (2006.01)
C07D 277/34 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
C12N 9/36 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
B62D 53/02 (2006.01)
B64C 13/02 (2006.01)
E06B 9/04 (2006.01)
F16D 11/04 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
B65G 15/04 (2006.01)
F16L 9/133 (2006.01)
C02F 7/00 (2006.01)
B66C 23/53 (2006.01)
F04D 29/041 (2006.01)
C07B 35/08 (2006.01)
F27B 9/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F23G 7/12 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
B22D 30/00 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

228471
228472
228473
228474
228475
228476
228477
228478
228479
228480
228481
228482
228483
228484
228485
228486
228487
228488
228489
228490
228491
228492
228493
228494
228495
228496
228497
228498
228499
228500
228501
228502
228503
228504
228505
228506
228507
228508
228509
228510
228511
228512
228513
228514
228515
228516
228517
228518
228519
228520
228521
228522
228523
228524

C12N 15/45 (2006.01)
F01K 27/00 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
A61G 5/04 (2013.01)
A61H 39/00 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
E21B 43/26 (2006.01)
B65G 15/34 (2006.01)
C07D 493/04 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
E04D 13/18 (2014.01)
H03F 3/21 (2006.01)
C09K 3/22 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
C07C 253/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
H02P 9/06 (2006.01)
C07K 14/415 (2006.01)
G01L 21/30 (2006.01)
B66D 1/00 (2006.01)
E04D 13/15 (2006.01)
C11D 3/386 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
A61K 31/795 (2006.01)
C07D 239/54 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B64C 35/00 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
C22C 21/04 (2006.01)
C12P 13/02 (2006.01)
C12P 13/02 (2006.01)
H03H 7/12 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C22C 5/04 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
G01Q 30/20 (2010.01)
C07F 3/06 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
F01N 5/02 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C10G 73/40 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)

228525
228526
228527
228528
228529
228530
228531
228532
228533
228534
228535
228536
228537
228538
228539
228540
228541
228542
228543
228544
228545
228546
228547
228548
228549
228550
228551
228552
228553
228554
228555
228556
228557
228558
228559
228560
228561
228562
228563
228564
228565
228566
228567
228568
228569
228570
228571
228572
228573
228574
228575
228576
228577
228578

A23C 21/00 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
F16L 9/10 (2006.01)
H01Q 1/08 (2006.01)
E21C 50/00 (2006.01)
E21C 50/00 (2006.01)
C07D 471/22 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
B22C 9/02 (2006.01)
G01M 11/00 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
G01D 3/10 (2006.01)
C23C 4/12 (2016.01)
B22D 13/00 (2006.01)
B22D 13/00 (2006.01)
H03B 11/00 (2006.01)
C01B 32/928 (2017.01)
G01K 17/18 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
B22C 1/00 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
G01N 33/497 (2006.01)
H02M 7/493 (2007.01)
G01R 31/25 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
H01J 37/00 (2006.01)
C07C 51/46 (2006.01)
B65H 29/32 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
G05D 1/00 (2006.01)
G01R 31/36 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
F16K 15/18 (2006.01)
H01G 9/042 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
A61F 5/58 (2006.01)
B65D 19/26 (2006.01)
G01R 11/04 (2006.01)
A47L 9/06 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
G01F 23/02 (2006.01)
F22D 1/00 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
F16K 21/00 (2006.01)
F16K 17/00 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
H05B 33/00 (2006.01)

1222

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

228709
228710
228711
228712
228713
228714
228715
228716
228717
228718
228719
228720
228721
228722
228723
228724

A47C 9/02 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
C12N 9/14 (2006.01)
G02B 21/00 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
H01H 9/04 (2006.01)
A01N 25/22 (2006.01)
A61K 51/00 (2006.01)
G11C 11/16 (2006.01)
A61K 31/575 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
G06T 15/00 (2011.01)
B22D 11/124 (2006.01)
F28F 3/02 (2006.01)
B66C 11/06 (2006.01)
H01F 1/00 (2006.01)

228725
228726
228727
228728
228729
228730
228731
228732
228733
228734
228735
228736
228737
228738
228739
228740

B64C 27/08 (2006.01)
C07C 313/04 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E06B 3/38 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A23L 7/109 (2016.01)
D04B 9/00 (2006.01)
A61K 47/61 (2017.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04C 3/16 (2006.01)
B60S 1/34 (2006.01)
A63G 9/12 (2006.01)
B65G 19/24 (2006.01)

113
UDZIELONE DODATKOWE
PRAWA OCHRONNE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu
podstawowego i tytuł wynalazku, nazwisko i imię lub nazwę i adres
uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie
produktu na rynek oraz nazwę organu, który je wydał, oznaczenie
produktu opisanego w tym zezwoleniu, datę od której powstaje i czas
trwania dodatkowego prawa ochronnego.

(68) 1776142
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

Przeciwciała antagonistyczne wobec IL-17
Novartis AG, BASEL (CH)
19.01.2015, EU/1/14/980, Komisja Europejska (EU)
sekukinumab
04.08.2025 - 19.01.2030

(68) 2049506
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

Modulatory farmakokinetycznych właściwości leków
Gilead Sciences, Inc., FOSTER CITY (US)
27.05.2013, EU/1/13/830, Komisja Europejska (EU)
kobicystat lub jego farmaceutycznie akceptowalna sól
06.07.2027 - 27.05.2028

(68) 205537

(54) Owadobójcze antraniloamidy
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON (US)
(93) 28.10.2011, R-65/2011, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 25.10.2007, 2724, Narodowa Komisja ds. Homologacji Pro‑
duktów Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Rumunii (RO)
(95) chlorantraniliprol
(94) 20.03.2021 - 25.10.2022

(68) 218692

(54) Podstawiony 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn‑
-7-on oraz jego zastosowanie do leczenia zaburzenia lub stanu
spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek
(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, NOWY YORK (US)
(93) 11.11.2016, EU/1/16/1147, Komisja Europejska (EU)
(95) palbocyklib, ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopusz‑
czalnej soli
(94) 10.01.2023 - 10.01.2028
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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)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T4 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T5 (97)
T3 (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)
T5 (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)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)

15 11 2017
28 10 2009
03 05 2017
29 11 2017
03 01 2018
08 11 2017
01 11 2017
05 07 2017
22 11 2017
15 10 2014
27 07 2011
15 11 2017
01 11 2017
15 11 2017
01 11 2017
13 12 2017
08 11 2017
13 01 2010
02 10 2013
01 11 2017
22 11 2017
29 11 2017
15 11 2017
11 03 2009
25 10 2017
22 11 2017
15 11 2017
15 11 2017
09 08 2017
13 12 2017
13 12 2017
22 11 2017
18 11 2009
03 10 2012
24 05 2017
01 11 2017
01 11 2017
20 09 2017
01 11 2017
15 11 2017
22 11 2017
25 10 2017
04 10 2017
22 11 2017
18 10 2017
17 02 2010
22 11 2017
01 11 2017
04 10 2017
03 03 2010
13 12 2017
22 11 2017
08 11 2017
06 09 2017
23 08 2017
24 05 2017

2017/46
2009/44
2017/18
2017/48
2018/01
2017/45
2017/44
2017/27
2017/47
2014/42
2011/30
2017/46
2017/44
2017/46
2017/44
2017/50
2017/45
2010/02
2013/40
2017/44
2017/47
2017/48
2017/46
2009/11
2017/43
2017/47
2017/46
2017/46
2017/32
2017/50
2017/50
2017/47
2009/47
2012/40
2017/21
2017/44
2017/44
2017/38
2017/44
2017/46
2017/47
2017/43
2017/40
2017/47
2017/42
2010/07
2017/47
2017/44
2017/40
2010/09
2017/50
2017/47
2017/45
2017/36
2017/34
2017/21

EP 1518472 B1
EP 1636527 B1
EP 1636783 B1
EP 1642124 B1
EP 1664413 B1
EP 1673313 B1
EP 1704115 B1
EP 1737601 B1
EP 1740200 B1
EP 1742531 B1
EP 1776142 B1
EP 1781406 B1
EP 1781569 B1
EP 1784818 B1
EP 1791800 B1
EP 1832745 B1
EP 1840145 B1
EP 1842920 B1
EP 1852231 B1
EP 1855682 B1
EP 1857507 B1
EP 1874975 B1
EP 1879979 B1
EP 1893416 B1
EP 1896508 B1
EP 1902619 B1
EP 1907247 B1
EP 1910741 B1
EP 1914770 B1
EP 1922183 B1
EP 1943959 B1
EP 1952116 B1
EP 1962995 B1
EP 1978193 B1
EP 1979708 B1
EP 1981846 B1
EP 1984613 B1
EP 1987697 B1
EP 2003362 B1
EP 2010842 B1
EP 2021666 B1
EP 2023958 B1
EP 2027515 B1
EP 2028732 B1
EP 2029492 B1
EP 2039520 B1
EP 2041192 B1
EP 2043684 B1
EP 2043697 B1
EP 2045079 B1
EP 2046388 B1
EP 2061638 B1
EP 2062453 B1
EP 2069250 B1
EP 2074069 B1
EP 2081935 B1

Nr 4/2018
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T5 (97) 24 12 2014
T5 (97) 05 01 2011
T3 (97) 15 11 2017
T6 (97) 26 12 2012
T5 (97) 16 05 2012
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T5 (97) 04 07 2012
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T5 (97) 04 04 2012
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T5 (97) 09 07 2014
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 03 01 2018
T5 (97) 27 06 2012
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T5 (97) 11 09 2013
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T5 (97) 22 01 2014
T5 (97) 01 10 2014
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T5 (97) 13 08 2014
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/42
2017/41
2018/03
2017/45
2014/52
2011/01
2017/46
2012/52
2012/20
2017/46
2017/46
2017/48
2017/25
2017/49
2017/43
2017/44
2012/27
2017/48
2017/42
2017/43
2017/35
2012/14
2017/48
2017/44
2017/38
2014/28
2017/45
2017/37
2017/43
2018/01
2012/26
2017/44
2017/44
2017/45
2017/44
2017/47
2017/45
2017/47
2017/49
2017/44
2017/39
2017/45
2017/42
2017/41
2017/49
2017/45
2017/48
2017/31
2017/47
2017/44
2013/37
2017/49
2017/48
2017/45
2017/42
2014/04
2014/40
2017/45
2017/46
2017/51
2014/33
2017/48
2017/45
2017/47
2017/33
2017/39
2017/40

EP 2084543 B1
EP 2100282 B1
EP 2105129 B1
EP 2107222 B1
EP 2119726 B1
EP 2132041 B1
EP 2137446 B1
EP 2139175 B1
EP 2142737 B1
EP 2142947 B1
EP 2143509 B1
EP 2146016 B1
EP 2147174 B1
EP 2149751 B1
EP 2150759 B1
EP 2150760 B1
EP 2153728 B1
EP 2155866 B1
EP 2164608 B1
EP 2168227 B1
EP 2171279 B1
EP 2172394 B1
EP 2173844 B1
EP 2174427 B1
EP 2176697 B1
EP 2177125 B1
EP 2180070 B1
EP 2182297 B1
EP 2183565 B1
EP 2185488 B1
EP 2186869 B1
EP 2188302 B1
EP 2188313 B1
EP 2190937 B1
EP 2193319 B1
EP 2197436 B1
EP 2198599 B1
EP 2204780 B1
EP 2207907 B1
EP 2212494 B1
EP 2214498 B1
EP 2216424 B1
EP 2219807 B1
EP 2220322 B1
EP 2222861 B1
EP 2229351 B1
EP 2229359 B1
EP 2230390 B1
EP 2235376 B1
EP 2236876 B1
EP 2239278 B1
EP 2248519 B1
EP 2251164 B1
EP 2264043 B1
EP 2267238 B1
EP 2269448 B1
EP 2272517 B1
EP 2278231 B1
EP 2280721 B1
EP 2285972 B1
EP 2286629 B1
EP 2289352 B1
EP 2292435 B1
EP 2295676 B1
EP 2296663 B1
EP 2297094 B1
EP 2301019 B1

T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 28 06 2017
T5 (97) 23 10 2013
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T5 (97) 27 03 2013
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T5 (97) 04 03 2015
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T5 (97) 23 07 2014
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017

1223
2017/46
2017/50
2017/36
2017/47
2017/50
2017/41
2017/47
2017/26
2013/43
2017/46
2017/43
2017/46
2017/52
2017/44
2017/47
2017/45
2017/51
2017/44
2017/42
2017/49
2017/46
2017/35
2017/26
2017/50
2017/40
2013/13
2017/32
2017/47
2017/45
2017/48
2017/47
2017/46
2017/47
2017/51
2017/44
2015/10
2017/46
2017/30
2017/43
2017/44
2017/38
2017/37
2017/44
2017/37
2017/44
2017/40
2017/44
2017/43
2017/45
2017/43
2017/41
2017/41
2017/45
2017/43
2017/46
2017/45
2017/51
2017/46
2017/46
2017/46
2017/41
2017/24
2017/44
2018/02
2014/30
2017/45
2017/43

EP 2303330 B1
EP 2305926 B1
EP 2308279 B1
EP 2313560 B1
EP 2315650 B1
EP 2318124 B1
EP 2319057 B1
EP 2320905 B1
EP 2320949 B1
EP 2321382 B1
EP 2321419 B1
EP 2323634 B1
EP 2331898 B1
EP 2332947 B1
EP 2341933 B1
EP 2342170 B1
EP 2350174 B1
EP 2352759 B1
EP 2352779 B1
EP 2355403 B1
EP 2359683 B1
EP 2363108 B1
EP 2368034 B1
EP 2372166 B1
EP 2375212 B1
EP 2376292 B1
EP 2376447 B1
EP 2379084 B1
EP 2379327 B1
EP 2379611 B1
EP 2382727 B1
EP 2384318 B1
EP 2385211 B1
EP 2391783 B1
EP 2392311 B1
EP 2396655 B1
EP 2397624 B1
EP 2397804 B1
EP 2400859 B1
EP 2401027 B1
EP 2403038 B1
EP 2405166 B1
EP 2405942 B1
EP 2406316 B1
EP 2407231 B1
EP 2410521 B1
EP 2413933 B1
EP 2416850 B1
EP 2419104 B1
EP 2424557 B1
EP 2425382 B1
EP 2427789 B1
EP 2433629 B1
EP 2434078 B1
EP 2434570 B1
EP 2437044 B1
EP 2437749 B1
EP 2437827 B1
EP 2439226 B1
EP 2440015 B1
EP 2440643 B1
EP 2442821 B1
EP 2442906 B1
EP 2443783 B1
EP 2444068 B1
EP 2445486 B1
EP 2446817 B1

1224
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T5 (97) 12 03 2014
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T5 (97) 09 04 2014
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/50
2017/49
2018/03
2017/44
2017/50
2017/44
2017/46
2017/49
2017/44
2017/44
2018/02
2014/11
2017/45
2017/51
2017/46
2017/14
2017/44
2017/46
2018/02
2017/50
2017/36
2017/46
2017/48
2017/49
2017/48
2017/35
2017/43
2017/47
2017/47
2017/39
2017/41
2017/43
2017/46
2017/47
2017/47
2017/41
2017/39
2017/46
2017/45
2017/46
2017/46
2017/47
2017/47
2017/43
2017/49
2017/45
2014/15
2017/44
2017/38
2017/48
2017/47
2017/43
2017/43
2017/43
2017/52
2017/46
2017/28
2017/43
2017/49
2017/43
2017/48
2017/46
2017/51
2017/45
2017/49
2017/44
2017/48

EP 2448421 B1
EP 2449782 B1
EP 2450642 B1
EP 2451435 B1
EP 2452321 B1
EP 2454012 B1
EP 2454199 B1
EP 2454415 B1
EP 2454528 B1
EP 2459175 B1
EP 2461126 B1
EP 2462749 B1
EP 2467656 B1
EP 2468300 B1
EP 2470667 B1
EP 2472650 B1
EP 2474441 B1
EP 2478097 B1
EP 2478998 B1
EP 2479524 B1
EP 2482670 B1
EP 2483656 B1
EP 2485675 B1
EP 2492375 B1
EP 2497585 B1
EP 2499238 B1
EP 2504183 B1
EP 2506701 B1
EP 2512008 B1
EP 2512574 B1
EP 2512607 B1
EP 2512667 B1
EP 2521596 B1
EP 2521606 B1
EP 2522421 B1
EP 2523688 B1
EP 2525920 B1
EP 2527772 B1
EP 2528152 B1
EP 2528711 B1
EP 2528881 B1
EP 2529041 B1
EP 2529626 B1
EP 2530149 B1
EP 2531039 B1
EP 2536883 B1
EP 2537362 B1
EP 2538968 B1
EP 2539615 B1
EP 2540530 B1
EP 2542227 B1
EP 2542583 B1
EP 2542584 B1
EP 2542585 B1
EP 2543891 B1
EP 2547216 B1
EP 2547406 B1
EP 2547619 B1
EP 2548434 B1
EP 2550395 B1
EP 2552755 B1
EP 2552836 B1
EP 2552961 B1
EP 2555787 B1
EP 2558867 B1
EP 2559166 B1
EP 2559689 B1

T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T5 (97) 19 03 2014
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 11 01 2017
T4 (97) 02 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017

Nr 4/2018
2017/45
2017/46
2017/31
2017/45
2018/01
2014/12
2017/44
2017/45
2017/45
2017/36
2017/46
2017/47
2017/45
2017/43
2017/51
2017/49
2017/42
2017/48
2017/46
2017/45
2017/48
2017/02
2017/31
2017/43
2017/37
2017/45
2017/44
2017/36
2017/40
2017/45
2017/45
2017/41
2017/39
2017/45
2017/49
2017/44
2018/02
2017/32
2018/01
2018/03
2017/47
2017/44
2017/47
2017/46
2017/47
2017/42
2017/50
2017/45
2017/47
2017/44
2017/43
2018/04
2017/42
2017/46
2017/45
2017/42
2017/41
2017/45
2017/32
2017/41
2017/37
2017/36
2017/46
2017/39
2017/45
2017/46
2017/45

EP 2563115 B1
EP 2563332 B1
EP 2563385 B1
EP 2563906 B1
EP 2566377 B1
EP 2566626 B1
EP 2567982 B1
EP 2572738 B1
EP 2574222 B1
EP 2576837 B1
EP 2577906 B1
EP 2579894 B1
EP 2579900 B1
EP 2580189 B1
EP 2581213 B1
EP 2583618 B1
EP 2583703 B1
EP 2587146 B1
EP 2588668 B1
EP 2589117 B1
EP 2591183 B1
EP 2594429 B1
EP 2594725 B1
EP 2594923 B1
EP 2595597 B1
EP 2596172 B1
EP 2603138 B1
EP 2603837 B1
EP 2604762 B1
EP 2605652 B1
EP 2605665 B1
EP 2609155 B1
EP 2613769 B1
EP 2614134 B1
EP 2616106 B1
EP 2619375 B1
EP 2621328 B1
EP 2621523 B1
EP 2621695 B1
EP 2622038 B1
EP 2625199 B1
EP 2628510 B1
EP 2630159 B1
EP 2630875 B1
EP 2630900 B1
EP 2632451 B1
EP 2632468 B1
EP 2633240 B1
EP 2634317 B1
EP 2635585 B1
EP 2636803 B1
EP 2640236 B1
EP 2640734 B1
EP 2643036 B1
EP 2644267 B1
EP 2645878 B1
EP 2651460 B1
EP 2651902 B1
EP 2651975 B1
EP 2653445 B1
EP 2656420 B1
EP 2657848 B1
EP 2658575 B1
EP 2660282 B1
EP 2662073 B1
EP 2663725 B1
EP 2664665 B1

Nr 4/2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 05 07 2017
T5 (97) 19 11 2014
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T4 (97) 11 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T6 (97) 03 02 2016
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/52
2017/44
2017/44
2017/31
2017/48
2017/45
2017/46
2017/48
2017/47
2017/42
2017/43
2017/43
2017/41
2017/48
2017/47
2017/44
2017/48
2017/47
2017/18
2017/45
2017/44
2017/44
2017/42
2017/44
2017/46
2017/46
2017/41
2017/46
2017/44
2017/48
2017/46
2017/42
2017/41
2017/45
2017/42
2017/49
2017/45
2017/43
2017/27
2014/47
2017/38
2017/47
2017/49
2017/42
2017/40
2017/46
2017/36
2017/42
2017/45
2017/43
2017/44
2017/44
2017/43
2017/45
2017/49
2017/51
2017/47
2017/45
2017/45
2017/43
2017/41
2017/41
2017/46
2017/35
2016/05
2017/46
2017/47

EP 2664720 B1
EP 2665069 B1
EP 2665484 B1
EP 2665672 B1
EP 2666907 B1
EP 2667276 B1
EP 2668220 B1
EP 2668262 B1
EP 2670803 B1
EP 2671473 B1
EP 2676558 B1
EP 2677011 B1
EP 2677098 B1
EP 2678196 B1
EP 2680523 B1
EP 2681083 B1
EP 2681244 B1
EP 2682162 B1
EP 2683390 B1
EP 2684498 B1
EP 2686276 B1
EP 2687518 B1
EP 2691940 B1
EP 2694043 B1
EP 2694485 B1
EP 2694625 B1
EP 2695588 B1
EP 2696889 B1
EP 2696996 B1
EP 2698296 B1
EP 2701532 B1
EP 2702045 B1
EP 2702816 B1
EP 2704811 B1
EP 2705206 B1
EP 2705259 B1
EP 2707391 B1
EP 2709448 B1
EP 2709988 B1
EP 2712914 B1
EP 2713718 B1
EP 2714752 B1
EP 2715979 B1
EP 2716696 B1
EP 2717851 B1
EP 2718257 B1
EP 2718422 B1
EP 2718722 B1
EP 2719180 B1
EP 2719708 B1
EP 2721664 B1
EP 2721710 B1
EP 2722053 B1
EP 2723073 B1
EP 2723539 B1
EP 2724608 B1
EP 2724716 B1
EP 2724929 B1
EP 2726635 B1
EP 2728011 B1
EP 2729638 B1
EP 2729638 B1
EP 2729757 B1
EP 2731632 B1
EP 2731791 B1
EP 2731973 B1
EP 2732023 B1

T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 24 01 2018
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T4 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 12 2017

1225
2017/42
2017/44
2017/49
2017/50
2017/48
2017/39
2017/52
2017/46
2018/02
2017/45
2017/35
2017/49
2017/50
2017/46
2017/32
2017/40
2017/44
2017/43
2017/45
2017/46
2017/46
2017/44
2017/44
2017/45
2017/45
2017/46
2017/44
2017/50
2017/49
2017/48
2017/45
2017/45
2018/02
2017/41
2018/04
2017/50
2017/35
2017/44
2017/47
2017/43
2017/43
2017/46
2017/40
2017/43
2017/46
2017/43
2017/34
2017/50
2018/01
2017/44
2017/52
2017/41
2017/43
2017/45
2017/43
2017/46
2017/47
2017/34
2017/42
2017/44
2017/33
2017/45
2017/47
2017/47
2017/48
2017/43
2017/52

EP 2735374 B1
EP 2736355 B1
EP 2736737 B1
EP 2736964 B1
EP 2740793 B1
EP 2740842 B1
EP 2742104 B1
EP 2742188 B1
EP 2743348 B1
EP 2744952 B1
EP 2746376 B1
EP 2746404 B1
EP 2748201 B1
EP 2749706 B1
EP 2750645 B1
EP 2751295 B1
EP 2752213 B1
EP 2752863 B1
EP 2753340 B1
EP 2753443 B1
EP 2753514 B1
EP 2755614 B1
EP 2755806 B1
EP 2755993 B1
EP 2756115 B1
EP 2756135 B1
EP 2757027 B1
EP 2757143 B1
EP 2757144 B1
EP 2758060 B1
EP 2760280 B1
EP 2760706 B1
EP 2760790 B1
EP 2760821 B1
EP 2761250 B1
EP 2763557 B1
EP 2764140 B1
EP 2764181 B1
EP 2764275 B1
EP 2765540 B1
EP 2765540 B1
EP 2768935 B1
EP 2773197 B1
EP 2774227 B1
EP 2778170 B1
EP 2778208 B1
EP 2778548 B1
EP 2780080 B1
EP 2780659 B1
EP 2781592 B1
EP 2782348 B1
EP 2786126 B1
EP 2786547 B1
EP 2786790 B1
EP 2786992 B1
EP 2786993 B1
EP 2786994 B1
EP 2787279 B1
EP 2788285 B1
EP 2789376 B1
EP 2790685 B1
EP 2791921 B1
EP 2794665 B1
EP 2796466 B1
EP 2798942 B1
EP 2798967 B1
EP 2800093 B1

1226
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 14 12 2016
T4 (97) 14 12 2016
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 01 11 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/43
2017/39
2017/43
2017/34
2017/44
2017/40
2017/51
2018/03
2017/48
2018/03
2017/47
2017/43
2018/02
2017/43
2017/46
2017/44
2017/34
2017/43
2017/43
2017/47
2017/47
2017/44
2017/46
2017/51
2017/37
2017/44
2017/43
2016/50
2016/50
2017/44
2017/38
2017/39
2017/45
2017/48
2017/45
2017/42
2017/37
2017/32
2017/44
2017/50
2018/02
2017/42
2017/44
2017/45
2017/36
2017/44
2017/46
2017/47
2017/36
2017/41
2017/44
2017/39
2017/44
2017/39
2017/46
2017/45
2017/44
2017/44
2017/46
2017/46
2017/45
2017/50
2017/47
2017/46
2017/47
2017/33
2017/44

EP 2800483 B1
EP 2800567 B1
EP 2802319 B1
EP 2803518 B1
EP 2803721 B1
EP 2804181 B1
EP 2804497 B1
EP 2805723 B1
EP 2806089 B1
EP 2807124 B1
EP 2807311 B1
EP 2808350 B1
EP 2808393 B1
EP 2808458 B1
EP 2809295 B1
EP 2809433 B1
EP 2809782 B1
EP 2810265 B1
EP 2810266 B1
EP 2810803 B1
EP 2810936 B1
EP 2813201 B1
EP 2813570 B1
EP 2814763 B1
EP 2816016 B1
EP 2816961 B1
EP 2819528 B1
EP 2820008 B1
EP 2820008 B1
EP 2820581 B1
EP 2821149 B1
EP 2821400 B1
EP 2822555 B1
EP 2822782 B1
EP 2824605 B1
EP 2825629 B1
EP 2827034 B1
EP 2828307 B1
EP 2828324 B1
EP 2829551 B1
EP 2830820 B1
EP 2831261 B1
EP 2832365 B1
EP 2832366 B1
EP 2833439 B1
EP 2834548 B1
EP 2835245 B1
EP 2836104 B1
EP 2838903 B1
EP 2838998 B1
EP 2839970 B1
EP 2842573 B1
EP 2843848 B1
EP 2845929 B1
EP 2846046 B1
EP 2846334 B1
EP 2849587 B1
EP 2849745 B1
EP 2849746 B1
EP 2849891 B1
EP 2849930 B1
EP 2851431 B1
EP 2851483 B1
EP 2852077 B1
EP 2852681 B1
EP 2852729 B1
EP 2852756 B1

T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 22 11 2017

Nr 4/2018
2017/40
2017/46
2017/48
2017/43
2017/47
2017/46
2017/47
2017/34
2017/49
2017/46
2017/51
2017/46
2017/27
2017/32
2017/50
2017/44
2017/44
2018/01
2017/40
2017/45
2017/44
2017/44
2017/43
2017/43
2017/49
2017/41
2017/44
2017/42
2017/37
2017/46
2017/44
2017/44
2017/41
2017/45
2017/46
2017/46
2017/23
2018/02
2017/44
2017/44
2017/43
2017/49
2017/45
2017/39
2017/40
2017/46
2017/43
2017/50
2017/45
2017/45
2017/48
2017/36
2017/45
2017/40
2017/45
2017/47
2017/46
2017/45
2017/44
2017/46
2017/45
2017/35
2017/47
2018/01
2018/03
2017/36
2017/47

EP 2853609 B1
EP 2853610 B1
EP 2853820 B1
EP 2855231 B1
EP 2855396 B1
EP 2855624 B1
EP 2855816 B1
EP 2857404 B1
EP 2857669 B1
EP 2859996 B1
EP 2860516 B1
EP 2861169 B1
EP 2861879 B1
EP 2864219 B1
EP 2866828 B1
EP 2867066 B1
EP 2867352 B1
EP 2870193 B1
EP 2871114 B1
EP 2871699 B1
EP 2872466 B1
EP 2873597 B1
EP 2873786 B1
EP 2874121 B1
EP 2874656 B1
EP 2876644 B1
EP 2876661 B1
EP 2877140 B1
EP 2877153 B1
EP 2878018 B1
EP 2880585 B1
EP 2882724 B1
EP 2882880 B1
EP 2883461 B1
EP 2883486 B1
EP 2883722 B1
EP 2884033 B1
EP 2884749 B1
EP 2885449 B1
EP 2885641 B1
EP 2887798 B1
EP 2887997 B1
EP 2888272 B1
EP 2888424 B1
EP 2889448 B1
EP 2891531 B1
EP 2894004 B1
EP 2894287 B1
EP 2895195 B1
EP 2895842 B1
EP 2896266 B1
EP 2896314 B1
EP 2896810 B1
EP 2896906 B1
EP 2897468 B1
EP 2898885 B1
EP 2900075 B1
EP 2900108 B1
EP 2900423 B1
EP 2901841 B1
EP 2902384 B1
EP 2903055 B1
EP 2903994 B1
EP 2906213 B1
EP 2906531 B1
EP 2907397 B1
EP 2907521 B1

Nr 4/2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 07 12 2016
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 08 02 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 18 10 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/48
2017/47
2017/42
2017/47
2017/47
2017/46
2017/51
2017/34
2016/49
2017/50
2017/50
2017/45
2017/44
2017/45
2017/46
2017/44
2017/46
2017/42
2017/41
2017/47
2017/43
2017/43
2017/47
2017/45
2017/45
2017/46
2017/46
2017/47
2017/46
2017/43
2017/42
2017/45
2017/45
2017/44
2017/40
2017/46
2017/42
2017/44
2018/01
2017/45
2017/47
2017/45
2017/45
2017/44
2017/41
2017/52
2017/46
2017/43
2017/47
2017/45
2017/34
2017/50
2017/49
2017/52
2017/06
2017/51
2017/43
2017/47
2017/44
2017/44
2017/44
2017/30
2017/32
2017/47
2017/40
2017/43
2017/42

EP 2907636 B1
EP 2909050 B1
EP 2910198 B1
EP 2911396 B1
EP 2911402 B1
EP 2911699 B1
EP 2913058 B1
EP 2913509 B1
EP 2913835 B1
EP 2914242 B1
EP 2917195 B1
EP 2917568 B1
EP 2921635 B1
EP 2923009 B1
EP 2923561 B1
EP 2923679 B1
EP 2924140 B1
EP 2925729 B1
EP 2925947 B1
EP 2926029 B1
EP 2927016 B1
EP 2929031 B1
EP 2931437 B1
EP 2931675 B1
EP 2933090 B1
EP 2933417 B1
EP 2934145 B1
EP 2934401 B1
EP 2934837 B1
EP 2935428 B1
EP 2937418 B1
EP 2937492 B1
EP 2939520 B1
EP 2940414 B1
EP 2940910 B1
EP 2941376 B1
EP 2942300 B1
EP 2943366 B1
EP 2943628 B1
EP 2944730 B1
EP 2944746 B1
EP 2945720 B1
EP 2947068 B1
EP 2948510 B1
EP 2949650 B1
EP 2952391 B1
EP 2953921 B1
EP 2953977 B1
EP 2954859 B1
EP 2955071 B1
EP 2956685 B1
EP 2957292 B1
EP 2957710 B1
EP 2958430 B1
EP 2959475 B1
EP 2960270 B1
EP 2960387 B1
EP 2960534 B1
EP 2960605 B1
EP 2961450 B1
EP 2961452 B1
EP 2964051 B1
EP 2964659 B1
EP 2964957 B1
EP 2965754 B1
EP 2966067 B1
EP 2966235 B1

T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 09 2017
T4 (97) 06 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 20 12 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 09 08 2017

1227
2017/48
2017/44
2017/36
2017/36
2017/45
2017/44
2017/48
2017/47
2017/46
2017/46
2017/46
2017/44
2017/49
2017/43
2017/35
2017/44
2017/43
2017/49
2017/49
2017/47
2017/46
2017/44
2017/30
2017/30
2017/46
2017/44
2017/51
2017/43
2017/41
2017/42
2017/46
2017/42
2017/47
2017/46
2017/44
2017/42
2017/42
2017/44
2017/48
2017/42
2017/46
2017/47
2017/50
2017/43
2017/52
2017/41
2017/45
2017/47
2017/45
2017/42
2017/42
2017/46
2017/45
2017/47
2017/31
2017/34
2017/36
2017/51
2017/43
2017/49
2017/47
2017/38
2017/40
2017/49
2017/49
2017/41
2017/32

EP 2967067 B1
EP 2967235 B1
EP 2968302 B1
EP 2968302 B1
EP 2969751 B1
EP 2970216 B1
EP 2970463 B1
EP 2970563 B1
EP 2971371 B1
EP 2971421 B1
EP 2974583 B1
EP 2976312 B1
EP 2976618 B1
EP 2977197 B1
EP 2978003 B1
EP 2978051 B1
EP 2978581 B1
EP 2979316 B1
EP 2981533 B1
EP 2981824 B1
EP 2983889 B1
EP 2984076 B1
EP 2984187 B1
EP 2984188 B1
EP 2984434 B1
EP 2984921 B1
EP 2986279 B1
EP 2987643 B1
EP 2990385 B1
EP 2991167 B1
EP 2991355 B1
EP 2991479 B1
EP 2993413 B1
EP 2994368 B1
EP 2994788 B1
EP 2995502 B1
EP 2995577 B1
EP 2995880 B1
EP 2996341 B1
EP 2996961 B1
EP 2997033 B1
EP 2997613 B1
EP 2998135 B1
EP 2998491 B1
EP 2999100 B1
EP 2999551 B1
EP 2999906 B1
EP 3000570 B1
EP 3000697 B1
EP 3000741 B1
EP 3000805 B1
EP 3002185 B1
EP 3002246 B1
EP 3003060 B1
EP 3003670 B1
EP 3004013 B1
EP 3004105 B1
EP 3004192 B1
EP 3004304 B1
EP 3004467 B1
EP 3004746 B1
EP 3005907 B1
EP 3006388 B1
EP 3006736 B1
EP 3006737 B1
EP 3008266 B1
EP 3009323 B1

1228
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 27 12 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/46
2017/43
2017/32
2017/43
2017/41
2017/39
2017/43
2017/43
2017/46
2017/35
2017/43
2017/36
2017/46
2017/45
2017/44
2017/46
2017/40
2017/42
2017/38
2017/46
2017/46
2017/45
2017/37
2017/45
2017/37
2017/45
2017/44
2017/42
2017/42
2017/46
2017/39
2017/34
2017/44
2017/47
2017/43
2017/44
2017/52
2017/40
2017/41
2017/37
2017/39
2017/45
2017/46
2017/45
2017/45
2017/45
2017/39
2017/45
2017/49
2017/44
2017/45
2017/45
2017/35
2017/38
2017/36
2017/50
2017/45
2017/42
2017/45
2017/46
2017/44
2017/46
2017/45
2017/41
2017/46
2017/46
2017/45
2017/52

EP 3010344 B1
EP 3010945 B1
EP 3011617 B1
EP 3015222 B1
EP 3016558 B1
EP 3016569 B1
EP 3016570 B1
EP 3016673 B1
EP 3017306 B1
EP 3017692 B1
EP 3017741 B1
EP 3019019 B1
EP 3019408 B1
EP 3019800 B1
EP 3020029 B1
EP 3022012 B1
EP 3022325 B1
EP 3022949 B1
EP 3023164 B1
EP 3023571 B1
EP 3023777 B1
EP 3024829 B1
EP 3025781 B1
EP 3025986 B1
EP 3026208 B1
EP 3027015 B1
EP 3027211 B1
EP 3027213 B1
EP 3027980 B1
EP 3028557 B1
EP 3028895 B1
EP 3029039 B1
EP 3029362 B1
EP 3030312 B1
EP 3030430 B1
EP 3030482 B1
EP 3030546 B1
EP 3031148 B1
EP 3031363 B1
EP 3031621 B1
EP 3031778 B1
EP 3033302 B1
EP 3034769 B1
EP 3036040 B1
EP 3036384 B1
EP 3037022 B1
EP 3037235 B1
EP 3037473 B1
EP 3038448 B1
EP 3040435 B1
EP 3040595 B1
EP 3041745 B1
EP 3042130 B1
EP 3043195 B1
EP 3043778 B1
EP 3044785 B1
EP 3044804 B1
EP 3046839 B1
EP 3046843 B1
EP 3047531 B1
EP 3048906 B1
EP 3049208 B1
EP 3049845 B1
EP 3050941 B1
EP 3051721 B1
EP 3051938 B1
EP 3052435 B1
EP 3052742 B1

T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 06 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 17 01 2018
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 08 11 2017
T3 (97) 25 10 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 20 09 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 29 11 2017
T3 (97) 15 11 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 13 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 18 10 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 27 12 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 13 09 2017

Nr 4/2018
2017/47
2017/42
2017/47
2017/45
2017/44
2017/43
2017/50
2017/42
2017/49
2017/44
2017/43
2017/48
2017/44
2017/41
2017/49
2017/47
2017/45
2017/47
2017/43
2017/47
2017/42
2017/39
2017/36
2017/47
2017/44
2017/49
2017/45
2017/45
2017/49
2017/44
2017/46
2017/42
2017/22
2017/27
2018/03
2017/52
2017/48
2017/47
2018/02
2017/48
2017/46
2018/03
2017/42
2017/45
2017/45
2017/43
2017/46
2017/42
2017/38
2017/47
2017/46
2017/47
2017/47
2017/48
2017/46
2017/52
2017/44
2017/44
2017/50
2017/41
2017/44
2017/42
2017/42
2017/42
2017/52
2017/52
2017/41
2017/37

EP 3053947 B1
EP 3054040 B1
EP 3054792 B1
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

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

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu podstawowego oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
2340033

08/2017

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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(B1) 190554 2017 12 14 D. Dokonać wpis o brzmieniu: „Na
mocy umowy z dnia 25.08.2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej li‑
cencji na używanie przedmiotowego patentu, do czasu wygaśnię‑
cia ochrony patentu tj. 25.06.2019 r., spółce SIEMAG TECBERG POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska, 241470199”
(B1) 192267 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LAB GMBH, Stuttgart, Niemcy i do‑
konanie wpisu: LAB Geodur GmbH, Stuttgart, Niemcy
(B1) 195052 2017 09 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MĘŻYK PIOTR, Tarnowskie
Góry, Polska i dokonanie wpisu: ENERGY FOR YOU GMP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Pol‑
ska 361589734
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370446
388235
400510
400983
402207
402419
403860
405685
406874
407410

rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
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19/2015
20/2015
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07/2016
08/2016
12/2016
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119
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),

(B1) 197516 2017 11 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Uponor Innovation AB, Fristad,
Szwecja i dokonanie wpisu: Uponor Innovation AB, Virsbo, Szwecja
(B1) 199039 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Pol‑
ska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kato‑
wice, Polska 271981166
(B1) 199606 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Siemens Aktiengesellschaft, Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Flender GmbH, Bocholt, Niemcy
(B1) 199835 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NOVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska i dokonanie wpisu:
NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Piekary Śląskie, Polska 240513647
(B1) 200632 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ALCOA INC., Pittsburgh, Stany Zjedno‑
czone Ameryki i dokonanie wpisu: Arconic Inc., Pittsburgh, Stany
Zjednoczone Ameryki
(B1) 200703 2017 12 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIATES, Saint
Fons, Francja i dokonanie wpisu: Rhodia Opérations, Paris, Francja
(B1) 204851 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Pol‑
ska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kato‑
wice, Polska 271981166
(B1) 208009 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: IPSEN PHARMA S.A.S, Boulogne‑
-Billancourt, Francja i dokonanie wpisu: Baxter International Inc.,

Nr 4/2018
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Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare SA, Glat‑
tpark (Opfikon), Szwajcaria
(B1) 208009 2017 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare SA, Glattpark (Opfi‑
kon), Szwajcaria i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Ban‑
nockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria
(B1) 208252 2017 12 14 D. Dokonać wpis o brzmieniu: „Na
mocy umowy z dnia 25.08.2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej li‑
cencji na używanie przedmiotowego patentu, do czasu wygaśnię‑
cia ochrony patentu tj. 06.12.2025 r., spółce SIEMAG TECBERG POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska, 241470199”
(B1) 208958 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MĘŻYK PIOTR, Tarnowskie Góry,
Polska i dokonanie wpisu: KDM ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice, Polska 146280791
(B1) 208958 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KDM ECO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice, Polska 146280791
i dokonanie wpisu: IZOLING-AKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska 278148135
(B1) 208958 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: IZOLING-AKAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Pol‑
ska 278148135 i dokonanie wpisu: ENERGY FOR YOU GMP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Pol‑
ska 361589734

1231

ska 072882277 i dokonanie wpisu: BARTOSZEK TOMASZ PRZED‑
SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORFEX,
Czechowice-Dziedzice, Polska 072882277; PAWBOL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów, Polska 356891977
(B1) 214261 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GÓRECKI MACIEJ, Zwonowice, Polska i doko‑
nanie wpisu: GLOBAL INVESTMENTS GROUP B.V., Nunspeet, Holandia
(B1) 214261 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GLOBAL INVESTMENTS GROUP
B.V., Nunspeet, Holandia i dokonanie wpisu: CTP POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, Pol‑
ska 241105850
(B1) 214408 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: EATON CORPORATION, Cleveland,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Eaton Cummins
Automated Transmission Technologies LLC, Indianapolis, Stany
Zjednoczone Ameryki
(B1) 215874 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Pol‑
ska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kato‑
wice, Polska 271981166
(B1) 216028 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ASTRA ZENECA HOLDING FRANCE,
Rueil Malmaison, Francja i dokonanie wpisu: Astra Zeneca Holding
France, Courbevoie, Francja
(B1) 216028 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Astra Zeneca Holding France, Cour‑
bevoie, Francja i dokonanie wpisu: Pfizer Ireland Pharmaceuticals,
Ringaskiddy, Irlandia

(B1) 209198 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Carl Freudenberg KG, Weinheim,
Niemcy; SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, Niemcy i do‑
konanie wpisu: Carl Freudenberg KG, Weinheim, Niemcy; Flender
GmbH, Bocholt, Niemcy

(B1) 216205 2014 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON
ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO. KG, Ober-Ramstadt, Niemcy
i dokonanie wpisu: DAW SE, Ober-Ramstadt, Niemcy

(B1) 210193 2017 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Siemens Aktiengesellschaft, Mona‑
chium, Niemcy i dokonanie wpisu: Flender GmbH, Bocholt, Niemcy

(B1) 220636 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CABAN WALDEMAR, Lublin, Polska
i dokonanie wpisu: CABAN TERESA, Lublin, Polska

(B1) 211421 2016 08 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: TATARZYŃSKI TADEUSZ, Słupsk,
Polska; ŻURAWSKI TADEUSZ, Słupsk, Polska i dokonanie wpisu: NO‑
GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobylnica,
Polska 361002781; TATARZYŃSKI TADEUSZ, Słupsk, Polska

(B1) 220665 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CABAN WALDEMAR, Lublin, Polska
i dokonanie wpisu: CABAN TERESA, Lublin, Polska

(B1) 211809 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wadowice, Polska 120969142 i dokonanie wpisu: PONAR WA‑
DOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120453770
(B1) 212347 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWI‑
CACH, Katowice, Polska 000001347 i dokonanie wpisu: LEON WITAS
SPÓŁKA JAWNA, Będzin, Polska 276617873
(B1) 212469 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN, Wolsztyn, Polska
i dokonanie wpisu: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
(B1) 212783 2017 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN, Wolsztyn, Polska
i dokonanie wpisu: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
(B1) 212860 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAWBOL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice, Polska 356891977;
BARTOSZEK TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑
-USŁUGOWO-HANDLOWE FORFEX, Czechowice-Dziedzice, Pol‑

(B1) 220725 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ASTRA ZENECA HOLDING FRANCE,
Rueil Malmaison, Francja i dokonanie wpisu: Astra Zeneca Holding
France, Courbevoie, Francja
(B1) 220725 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Astra Zeneca Holding France, Cour‑
bevoie, Francja i dokonanie wpisu: Pfizer Ireland Pharmaceuticals,
Ringaskiddy, Irlandia
(B1) 221010 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUK‑
CJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy, Polska 273581086
i dokonanie wpisu: ROSA AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360710429
(B1) 221315 2018 01 12 C. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: SANAL SIDDIQUE, Etterbeek, Bel‑
gia i wpisanie: SANAUL SIDDIQUEE, Etterbeek, Belgia
(B1) 222691 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wadowice, Polska 120969142 i dokonanie wpisu: PONAR WA‑
DOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120453770
(B1) 223155 2018 01 12 C. Sprostowano wpis w rejestrze paten‑
towym poprzez wykreślenie: JENS ULRIK HOLST HENRIKSEN, Arhus
V, Dania i wpisanie: JENS-ULRIK HOLST HENRIKSEN, Arhus V, Dania
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(B1) 223272 2017 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUK‑
CJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy, Polska 273581086
i dokonanie wpisu: ROSA AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360710429
(B1) 223368 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KLIMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia,
Polska 190065160 i dokonanie wpisu: KLIMOR SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdy‑
nia, Polska 190065160
(B1) 223760 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ARJOWIGGINS SECURITY, Issy Les
Moulineaux, Francja i dokonanie wpisu: ARJOWIGGINS SECURITY,
Paryż, Francja
(B1) 223760 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ARJOWIGGINS SECURITY, Paryż,
Francja i dokonanie wpisu: ARJOWIGGINS SECURITY, Boulogne Bil‑
lancourt, Francja
(B1) 224695 2017 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Wadowice, Polska 120969142 i dokonanie wpisu: PONAR WA‑
DOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120453770
(B1) 225091 2017 10 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: RR DONNELLEY EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Pol‑
ska 350623661 i dokonanie wpisu: LSC COMMUNICATIONS EU‑
ROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350623661
(B1) 226291 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TERMOGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 140592058
i dokonanie wpisu: NINA WAWRZAK, Ożarów Mazowiecki, Polska
(B1) 226401 2017 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TAKEDA GMBH, Konstancja, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 226480 2017 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EGC INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100977134 i dokonanie
wpisu: POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wrocław, Polska 361982383
(B1) 226745 2017 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NIŹDZIŃSKI SŁAWOMIR STANISŁAW,
Tłuchowo, Polska; PARTYKA STANISLAS, Clapiers, Francja; PŁAZA
STANISŁAW, Łódź, Polska; MARKOWICZ STANISŁAW WOJCIECH,
Łódź, Polska; UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, Polska 000001287
i dokonanie wpisu: NIŹDZIŃSKI SŁAWOMIR STANISŁAW, Tłucho‑
wo, Polska; PARTYKA STANISLAS, Clapiers, Francja; PŁAZA STA‑
NISŁAW, Łódź, Polska; Kotarska-Markowicz Lidia, Łódź, Polska;
Markowicz Marcin, Łódź, Polska; UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, Pol‑
ska 000001287
(B1) 226963 2018 01 10 C. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie EKIEL EMILA, Łódź, Polska i wpisa‑
nie: EKIEL EMILIA, Łódź, Polska
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rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia
wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa
ochronnego lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1618915 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MediUm-TECH Medizingeräte
GmbH, Berlin, Niemcy i dokonanie wpisu: MT Derm GmbH, Berlin,
Niemcy
(T3) 1618915 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MT Derm GmbH, Berlin, Niemcy
i dokonanie wpisu: MT.DERM GmbH, Berlin, Niemcy
(T3) 1642097 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T5) 1643223 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T5) 1660507 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CEPHALON, INC., Frazer, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: Millennium Pharmaceuticals,
Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1672335 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 1674840 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 1677806 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Petrella, Robert John, London, Ka‑
nada i dokonanie wpisu: 2405871 ONTARIO INC., London, Kanada

WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)

(T3) 1684719 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare SA, Zurich, Szwaj‑
caria; Arriva Pharmaceuticals, Inc., Alameda, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannockburn,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark (Opfikon),
Szwajcaria; Arriva Pharmaceuticals, Inc., Alameda, Stany Zjedno‑
czone Ameryki

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:

(T3) 1686358 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
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(T3) 1701144 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 1937343 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt Critical Care Finance
Inc., Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Mulhuddart, Irlandia

(T3) 1715312 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 1937343 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt Pharma IP Trading
D.A.C., Mulhuddart, Irlandia i dokonanie wpisu: Mallinckrodt IP,
Mulhuddart, Irlandia

(T3) 1736745 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 1937343 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt IP, Mulhuddart, Irlan‑
dia i dokonanie wpisu: Mallinckrodt Hospital Products IP Limited,
Mulhuddart, Irlandia

(T3) 1736746 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 1940772 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Abbott Laboratories, Ireland, Limi‑
ted, Dublin, Irlandia i dokonanie wpisu: BGP PRODUCTS IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia

(T3) 1736748 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 1961761 2017 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KA‑
ISHA, Tokyo, Japonia; Sumitomo Dainippon Pharma Co, Ltd, Osaka,
Japonia; International Institute of Cancer Immunology, Inc., Suita,
Japonia i dokonanie wpisu: Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd,
Osaka, Japonia; International Institute of Cancer Immunology, Inc.,
Suita, Japonia

(T3) 1750733 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Emory University, Atlanta, Stany
Zjednoczone Ameryki; Baxter International Inc., Deerfield, Stany
Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare SA, Glattpark, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Emory University, Atlanta, Stany Zjednoczone
Ameryki; Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone
Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark (Opfikon), Szwajcaria
(T3) 1752746 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 1902141 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare SA, Opfikon, Szwaj‑
caria; Immune Disease Institute, Inc., Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannockburn,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark (Opfikon),
Szwajcaria; Immune Disease Institute, Inc., Boston, Stany Zjedno‑
czone Ameryki
(T3) 1931950 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 1968078 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T5) 1976524 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Phoenux AG, Schindellegi, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: EURO-CELTIQUE S.A., Luxembourg, Luk‑
semburg
(T3) 1977252 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare S.A., Glattpark,
Szwajcaria; Health Protection Agency, London, Wielka Brytania
i dokonanie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield, Stany Zjed‑
noczone Ameryki; Baxter Healthcare S.A., Glattpark, Szwajcaria;
The Secretary of State for Health, London, Wielka Brytania
(T3) 1989499 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: APEN GROUP S.P.A., Pessano con
Bornago, Włochy i dokonanie wpisu: Viessmann Werke GmbH
& Co. KG, Allendorf, Niemcy

(T3) 1931951 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 2068285 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Airtube Technologies
Limited, Cheltenham, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Airtube
Technologies Limited, Hartlebury, Wielka Brytania

(T3) 1931952 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 2088406 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 1931953 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

(T3) 2139477 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GENKYOTEX SA, Plan-les‑
-Ouates, Szwajcaria i dokonanie wpisu: GenKyoTex Suisse SA, Plan‑
-les-Ouates, Szwajcaria

(T3) 1937343 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: INO Therapeutics LLC, Clinton, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Therakos, Inc., West
Chester, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2166863 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KERRY GROUP SERVICES INTERNA‑
TIONAL LIMITED, Tralee, Irlandia i dokonanie wpisu: Zenbury Inter‑
national Limited, Tralee, Irlandia

(T3) 1937343 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Therakos, Inc., West Chester, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mallinckrodt Critical
Care Finance Inc., Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2166863 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zenbury International Limited,
Tralee, Irlandia i dokonanie wpisu: Kerry Luxembourg S.à r.l., Luk‑
semburg, Luksemburg
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(T3) 2191146 2017 09 15 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy Zastawu Własności Przemysłowej zawartej
w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy SIT S.p.A. z siedzibą w Padwie,
Włochy (jako Zastawcą) oraz Capita Trust Company Limited z sie‑
dzibą w Kent, Anglia, działającej w imieniu własnym oraz w imieniu
i na rzecz Special Credits Opportunities (Ireland) Company z siedzi‑
bą w Dublinie, Irlandia i Facultas Fund L.P. z siedzibą w Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki (jako Zastawnikami), w celu zagwaran‑
towania dokładnego i pełnego wykonania wszystkich Zabezpieczo‑
nych Zobowiązań, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawników zastaw
z najwyższym pierwszeństwem na patencie europejskim o numerze
EP.2191146– zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(T3) 2235378 2017 09 14 D. Dokonano wykreślenia wpisu
o brzmieniu: „Na mocy Umowy Zastawu Własności Przemysłowej
zawartej w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy SIT S.p.A. z siedzibą
w Padwie, Włochy (jako Zastawcą) oraz Capita Trust Company Li‑
mited z siedzibą w Kent, Anglia, działającej w imieniu własnym oraz
w imieniu i na rzecz Special Credits Opportunities (Ireland) Com‑
pany z siedzibą w Dublinie, Irlandia i Facultas Fund L.P. z siedzibą
W Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki (jako Zastawnikami),
w celu zagwarantowania dokładnego i pełnego wykonania wszyst‑
kich Zabezpieczonych Zobowiązań, Zastawca ustanowił na rzecz
Zastawników zastaw z najwyższym pierwszeństwem na patencie
europejskim o numerze EP.2235378 - zgodnie z definicjami zawar‑
tymi w Umowie”.
(T3) 2305904 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Easy Sanitairy Solutions
B.V., Losser, Holandia i dokonanie wpisu: Easy Sanitary Solutions
B.V., Losser, Holandia
(T3) 2305904 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Easy Sanitary Solutions
B.V., Losser, Holandia i dokonanie wpisu: Easy Sanitary Solutions
B.V., Oldenzaal, Holandia
(T3) 2341778 2017 09 07 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 14 stycznia 2016 r. uprawniony udzielił
wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz CIECH R&D
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska na czas określony do dnia 31 grudnia 2033 r.
(T3) 2344492 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę na‑
zwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GenKyoTex SA,
Plan-les-Ouates, Szwajcaria i dokonanie wpisu: GenKyoTex Suis‑
se SA, Plan-les-Ouates, Szwajcaria
(T3) 2349261 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GenKyoTex SA, Plan-les‑
-Ouates, Szwajcaria i dokonanie wpisu: GenKyoTex Suisse SA,
Plan-les-Ouates, Szwajcaria
(T3) 2361157 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SAMES Technologies, Meylan, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: KREMLIN REXSON, Meylan, Francja
(T3) 2361157 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KREMLIN REXSON, Meylan, Francja
i dokonanie wpisu: SAMES KREMLIN, Meylan, Francja
(T3) 2419706 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria
(T3) 2431741 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc, Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare SA, Glattpark,
Szwajcaria; Nektar Therapeutics, San Francisco, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannockburn,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark (Opfikon),
Szwajcaria; Nektar Therapeutics, San Francisco, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki

Nr 4/2018

(T3) 2545918 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę na‑
zwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GENKYOTEX SA,
Plan-les-Ouates, Szwajcaria i dokonanie wpisu: GenKyoTex Suis‑
se SA, Plan-les-Ouates, Szwajcaria
(T3) 2802923 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SELEX ES S.p.A., Roma, Włochy i do‑
konanie wpisu: FINMECCANICA S.p.A., Roma, Włochy
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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.
(B1) 184922
(B1) 184961
(B1) 185074
(B1) 185127
(B1) 185511
(B1) 185824
(B1) 185884
(B1) 186052
(B1) 186477
(B1) 186815
(B1) 188069
(B1) 188848
(B1) 189271
(B1) 189520
(B1) 189543
(B1) 189770
(B1) 189922
(B1) 190016
(B1) 190148
(B1) 190219
(B1) 190232
(B1) 190233
(B1) 190798
(B1) 190874
(B1) 191806
(B1) 191994
(B1) 192100
(B1) 192366
(B1) 192516
(B1) 192921
(B1) 193349
(B1) 193612
(B1) 194236
(B1) 194316
(B1) 194379
(B1) 194397
(B1) 195052
(B1) 195257
(B1) 195979
(B1) 195981
(B1) 196066
(B1) 196099
(B1) 196394
(B1) 196431
(B1) 196435
(B1) 196459
(B1) 196641
(B1) 197125
(B1) 197147

2016 12 17
2016 12 24
2016 12 03
2016 12 09
2016 12 11
2016 12 02
2016 12 29
2016 06 19
2017 01 09
2016 12 16
2016 12 23
2016 12 18
2017 01 21
2016 12 04
2016 12 03
2016 12 09
2016 12 13
2017 01 18
2016 12 23
2017 01 29
2016 12 02
2016 12 02
2017 01 13
2016 12 09
2016 12 31
2016 12 14
2017 01 27
2017 01 07
2016 04 20
2016 12 20
2016 12 20
2017 01 27
2016 12 12
2017 01 30
2017 01 06
2017 01 31
2013 10 05
2016 12 18
2016 12 19
2016 12 13
2017 01 08
2016 12 18
2016 12 13
2016 12 11
2015 04 18
2016 12 03
2016 12 22
2016 12 17
2016 12 03

(B1) 197153
(B1) 197154
(B1) 197455
(B1) 197769
(B1) 197916
(B1) 197958
(B1) 197991
(B1) 198073
(B1) 198165
(B1) 198291
(B1) 198530
(B1) 198695
(B1) 198696
(B1) 198742
(B1) 198908
(B1) 199003
(B1) 199428
(B1) 199441
(B1) 199474
(B1) 199513
(B1) 199519
(B1) 199540
(B1) 199603
(B1) 199846
(B1) 199984
(B1) 200327
(B1) 200342
(B1) 200443
(B1) 200939
(B1) 201181
(B1) 201334
(B1) 201565
(B1) 201800
(B1) 201858
(B1) 202048
(B1) 202070
(B1) 202165
(B1) 202484
(B1) 202554
(B1) 202748
(B1) 202861
(B1) 203121
(B1) 203241
(B1) 203242
(B1) 203246
(B1) 203258
(B1) 203434
(B1) 203436
(B1) 203640

2016 12 13
2016 12 15
2016 12 11
2016 12 17
2016 12 29
2017 01 21
2016 12 05
2017 01 08
2016 12 05
2016 12 31
2016 12 14
2016 12 21
2016 12 21
2016 03 30
2016 12 23
2016 12 16
2016 12 29
2016 12 21
2017 01 27
2017 01 19
2017 01 20
2016 12 12
2016 12 10
2016 12 10
2016 12 15
2016 12 24
2016 12 17
2016 12 16
2017 01 28
2016 12 21
2017 01 26
2017 01 28
2016 12 23
2016 12 01
2017 01 26
2017 01 23
2017 01 28
2017 01 15
2017 01 21
2017 01 26
2016 12 09
2017 01 15
2016 08 24
2016 08 24
2016 08 24
2016 12 05
2016 08 17
2016 12 10
2017 01 25

Nr 4/2018
(B1) 203796
(B1) 203883
(B1) 204135
(B1) 204217
(B1) 204413
(B1) 204600
(B1) 204710
(B1) 204922
(B1) 205118
(B1) 205214
(B1) 205401
(B1) 205427
(B1) 205428
(B1) 205429
(B1) 205601
(B1) 205655
(B1) 205678
(B1) 205797
(B1) 205830
(B1) 205870
(B1) 205992
(B1) 206140
(B1) 206189
(B1) 206190
(B1) 206622
(B1) 206662
(B1) 206686
(B1) 206865
(B1) 206986
(B1) 206988
(B1) 207030
(B1) 207038
(B1) 207203
(B1) 207361
(B1) 207595
(B1) 207720
(B1) 207776
(B1) 207908
(B1) 208099
(B1) 208103
(B1) 208211
(B1) 208246
(B1) 208313
(B1) 208346
(B1) 208511
(B1) 208605
(B1) 208678
(B1) 208731
(B1) 208921
(B1) 208939
(B1) 209009
(B1) 209042
(B1) 209294
(B1) 209785
(B1) 209978
(B1) 210160
(B1) 210262
(B1) 210416
(B1) 210585
(B1) 210667
(B1) 210715
(B1) 210945
(B1) 211119
(B1) 211136
(B1) 211375
(B1) 211419
(B1) 211652

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 01 03
2017 01 09
2016 12 18
2016 12 24
2017 01 23
2016 12 13
2016 12 08
2016 11 05
2016 12 12
2017 01 12
2016 05 22
2017 01 24
2016 12 28
2016 12 28
2016 06 23
2016 12 08
2016 12 28
2017 01 10
2016 12 13
2017 02 06
2016 12 28
2016 12 06
2016 12 11
2016 12 03
2017 01 24
2017 01 14
2017 01 04
2016 12 05
2017 01 18
2016 12 03
2017 01 23
2017 01 24
2016 10 20
2016 12 29
2016 12 20
2017 01 22
2016 12 23
2017 01 03
2015 06 19
2017 01 28
2017 01 27
2017 01 22
2016 08 07
2016 12 16
2017 01 29
2017 01 28
2016 12 12
2017 01 14
2016 02 06
2016 12 27
2016 12 12
2016 12 20
2017 01 27
2016 07 24
2016 12 22
2016 12 18
2016 12 12
2016 12 24
2017 01 13
2017 01 08
2016 12 08
2016 12 12
2016 10 18
2016 11 20
2017 01 11
2013 10 28
2017 01 17

(B1) 211900
(B1) 211972
(B1) 212342
(B1) 212362
(B1) 212533
(B1) 212903
(B1) 212983
(B1) 212986
(B1) 213249
(B1) 213320
(B1) 213499
(B1) 213509
(B1) 213523
(B1) 213527
(B1) 213575
(B1) 213643
(B1) 213663
(B1) 213805
(B1) 213820
(B1) 214045
(B1) 214125
(B1) 214246
(B1) 214278
(B1) 214325
(B1) 214328
(B1) 214446
(B1) 214453
(B1) 214478
(B1) 214579
(B1) 214582
(B1) 214633
(B1) 214693
(B1) 214714
(B1) 215126
(B1) 215147
(B1) 215219
(B1) 215294
(B1) 215561
(B1) 215705
(B1) 215756
(B1) 215882
(B1) 216027
(B1) 216095
(B1) 216205
(B1) 216221
(B1) 216360
(B1) 216393
(B1) 216402
(B1) 216484
(B1) 216491
(B1) 216492
(B1) 216493
(B1) 216503
(B1) 216537
(B1) 216555
(B1) 216621
(B1) 216673
(B1) 216681
(B1) 216683
(B1) 216738
(B1) 216787
(B1) 216914
(B1) 216986
(B1) 216999
(B1) 217083
(B1) 217153
(B1) 217308

2016 12 11
2016 12 19
2017 01 23
2017 01 14
2016 11 16
2017 01 02
2016 12 22
2016 12 20
2016 12 08
2017 01 30
2017 01 31
2012 09 21
2016 12 02
2016 12 02
2016 06 26
2017 01 10
2017 01 27
2016 12 22
2016 12 30
2016 12 10
2016 12 04
2017 01 05
2016 12 05
2016 12 30
2016 12 22
2016 12 18
2016 12 10
2016 12 29
2016 01 13
2016 12 23
2017 01 05
2016 06 24
2017 01 28
2016 12 23
2016 12 13
2017 01 31
2016 12 24
2016 12 23
2017 01 19
2016 12 22
2015 11 23
2016 12 06
2016 12 31
2018 01 08
2017 01 19
2016 12 23
2016 12 17
2017 01 24
2016 12 08
2016 12 27
2016 12 27
2016 12 27
2016 12 19
2017 01 07
2016 12 19
2016 12 12
2017 01 26
2016 12 29
2016 12 29
2016 12 28
2016 12 22
2016 10 29
2016 12 22
2016 12 20
2016 12 08
2016 12 29
2016 12 16

(B1) 217324
(B1) 217370
(B1) 217378
(B1) 217441
(B1) 217478
(B1) 217576
(B1) 217634
(B1) 217704
(B1) 217765
(B1) 217767
(B1) 217794
(B1) 217853
(B1) 218050
(B1) 218130
(B1) 218210
(B1) 218228
(B1) 218241
(B1) 218259
(B1) 218306
(B1) 218336
(B1) 218528
(B1) 218579
(B1) 218583
(B1) 218685
(B1) 218691
(B1) 218736
(B1) 218785
(B1) 218802
(B1) 218863
(B1) 218887
(B1) 218901
(B1) 219015
(B1) 219021
(B1) 219107
(B1) 219130
(B1) 219179
(B1) 219280
(B1) 219425
(B1) 219510
(B1) 219525
(B1) 219571
(B1) 219581
(B1) 219674
(B1) 219677
(B1) 219774
(B1) 219787
(B1) 219844
(B1) 219887
(B1) 219902
(B1) 219944
(B1) 219953
(B1) 219965
(B1) 219966
(B1) 219985
(B1) 220007
(B1) 220134
(B1) 220168
(B1) 220234
(B1) 220347
(B1) 220353
(B1) 220390
(B1) 220442
(B1) 220554
(B1) 220629
(B1) 220634
(B1) 220974
(B1) 221035

2016 08 24
2016 12 30
2016 12 31
2016 12 28
2016 11 18
2016 12 09
2016 12 14
2016 12 22
2017 01 09
2017 01 09
2016 12 30
2016 12 28
2017 01 28
2016 12 06
2016 12 14
2015 11 29
2016 12 29
2016 12 18
2016 12 29
2017 01 19
2016 12 15
2016 12 10
2016 12 14
2016 12 22
2016 03 27
2017 01 23
2015 01 09
2016 12 28
2014 10 14
2016 12 21
2015 02 02
2016 12 09
2016 12 30
2016 12 31
2016 12 11
2017 01 17
2016 06 15
2016 12 19
2017 01 14
2016 12 02
2016 12 21
2014 08 23
2016 12 07
2016 12 19
2016 12 27
2016 12 31
2017 01 23
2016 12 02
2016 12 19
2016 12 27
2016 12 13
2016 12 09
2016 12 09
2016 12 24
2016 12 19
2017 01 25
2017 01 30
2017 01 04
2016 12 22
2016 12 22
2016 12 20
2017 01 14
2016 12 19
2017 01 14
2017 01 21
2016 12 13
2016 06 20
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(B1) 221047
(B1) 221090
(B1) 221107
(B1) 221220
(B1) 221227
(B1) 221233
(B1) 221296
(B1) 221299
(B1) 221300
(B1) 221499
(B1) 221500
(B1) 221501
(B1) 221545
(B1) 221581
(B1) 221642
(B1) 221666
(B1) 221697
(B1) 221702
(B1) 221704
(B1) 221705
(B1) 221840
(B1) 221867
(B1) 221991
(B1) 222005
(B1) 222058
(B1) 222114
(B1) 222159
(B1) 222169
(B1) 222171
(B1) 222188
(B1) 222192
(B1) 222194
(B1) 222195
(B1) 222202
(B1) 222238
(B1) 222270
(B1) 222335
(B1) 222380
(B1) 222383
(B1) 222388
(B1) 222425
(B1) 222441
(B1) 222532
(B1) 222697
(B1) 222893
(B1) 222909
(B1) 222910
(B1) 223147
(B1) 223148
(B1) 223149
(B1) 223253
(B1) 223328
(B1) 223342
(B1) 223347
(B1) 223414
(B1) 223415
(B1) 223417
(B1) 223421
(B1) 223424
(B1) 223429
(B1) 223557
(B1) 223588
(B1) 223600
(B1) 223670
(B1) 223673
(B1) 223674
(B1) 223675

2016 12 27
2016 12 28
2017 01 05
2016 12 14
2016 12 21
2017 01 17
2017 01 16
2016 12 20
2016 12 20
2016 12 29
2016 12 29
2016 12 29
2017 01 11
2016 12 19
2016 12 20
2017 01 31
2016 12 27
2017 01 17
2017 01 23
2017 01 23
2016 12 28
2016 12 09
2016 10 26
2016 12 05
2016 12 19
2016 12 13
2016 01 22
2016 12 09
2016 12 09
2016 12 09
2016 12 09
2016 12 09
2016 12 09
2016 12 20
2016 12 14
2017 01 05
2016 10 18
2017 01 30
2016 11 29
2016 12 05
2016 10 18
2016 10 09
2016 04 05
2016 12 06
2016 12 10
2016 12 17
2016 12 17
2016 12 21
2016 12 19
2016 12 12
2016 12 20
2016 12 03
2016 12 11
2017 01 21
2017 01 31
2017 01 31
2017 01 31
2016 12 04
2016 12 19
2016 12 04
2017 01 27
2017 01 09
2016 12 27
2017 01 26
2016 12 19
2016 12 19
2016 12 19
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(B1) 223704
(B1) 223712
(B1) 223713
(B1) 223734
(B1) 223780
(B1) 223804
(B1) 223843
(B1) 223897
(B1) 223898
(B1) 223912
(B1) 223919
(B1) 224053
(B1) 224057
(B1) 224118
(B1) 224119
(B1) 224224
(B1) 224327
(B1) 224403
(B1) 224529
(B1) 224581
(B1) 224588
(B1) 224698
(B1) 224813
(B1) 224868
(B1) 224995
(B1) 225012
(B1) 225290
(B1) 225291
(B1) 225292
(B1) 225374
(B1) 225390
(B1) 225462
(B1) 225615
(B1) 225780
(B1) 225801

2016 12 23
2016 12 10
2016 12 19
2016 12 07
2016 12 20
2016 12 08
2016 12 15
2016 12 18
2017 01 16
2017 01 28
2017 01 08
2016 12 08
2017 01 31
2016 12 30
2016 12 30
2016 12 18
2017 01 16
2017 01 04
2017 01 04
2016 12 17
2017 01 24
2016 12 17
2016 12 06
2017 01 23
2013 04 06
2016 12 11
2016 12 23
2016 12 23
2016 12 23
2016 12 17
2017 01 24
2016 12 13
2017 01 27
2017 01 23
2016 11 04

(B1) 225809
(B1) 225810
(B1) 226106
(B1) 226107
(B1) 226110
(B1) 226124
(B1) 226162
(B1) 226171
(B1) 226185
(B1) 226195
(B1) 226251
(B1) 226262
(B1) 226268
(B1) 226271
(B1) 226272
(B1) 226302
(B1) 226303
(B1) 226305
(B1) 226344
(B1) 226381
(B1) 226382
(B1) 226383
(B1) 226384
(B1) 226386
(B1) 226387
(B1) 226403
(B1) 226413
(B1) 226420
(B1) 226422
(B1) 226488
(B1) 226512
(B1) 226523
(B1) 226556
(B1) 226607
(B1) 227068

2016 11 26
2016 12 03
2015 11 22
2015 11 22
2015 12 11
2016 11 19
2016 01 14
2015 09 03
2016 06 25
2016 12 23
2014 02 10
2012 02 05
2013 07 07
2016 10 28
2016 11 04
2016 07 11
2016 10 14
2017 01 31
2016 12 20
2016 09 02
2016 09 02
2016 09 02
2016 09 02
2016 10 23
2016 11 07
2016 10 15
2016 09 02
2015 02 27
2015 11 19
2016 11 19
2013 12 02
2015 12 10
2016 06 25
2016 04 19
2016 07 08
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(T3) 1526129
(T3) 1527869
(T3) 1528320
(T3) 1529953
(T3) 1538780
(T3) 1541239
(T3) 1610050
(T3) 1625983
(T3) 1648202
(T3) 1649756
(T3) 1649790
(T3) 1650186
(T3) 1652782
(T3) 1653142
(T3) 1655318
(T3) 1657465
(T3) 1673352
(T3) 1673583
(T3) 1675899
(T3) 1677607
(T3) 1677613

2016 10 13
2016 10 20
2016 10 16
2016 10 30
2016 10 27
2016 10 28
2016 10 14
2014 07 29
2016 10 04
2016 10 25
2016 10 18
2016 10 22
2016 10 21
2016 10 27
2016 10 21
2016 10 05
2016 10 12
2016 10 08
2016 10 19
2016 10 06
2016 10 29

(T3) 1677627
(T3) 1677767
(T3) 1677777
(T3) 1677850
(T3) 1678093
(T3) 1678108
(T3) 1678194
(T3) 1682203
(T3) 1682923
(T3) 1687576
(T3) 1689939
(T3) 1692809
(T3) 1723006
(T3) 1746000
(T3) 1772197
(T3) 1772560
(T3) 1775043
(T3) 1775507
(T3) 1780070
(T3) 1782892
(T3) 1782970

2016 10 08
2016 10 14
2016 10 08
2016 10 22
2016 10 22
2016 10 15
2016 10 11
2016 10 21
2016 10 29
2016 10 29
2016 10 14
2016 10 22
2016 10 26
2016 07 21
2016 10 06
2016 10 02
2016 10 10
2016 10 12
2016 10 10
2016 10 17
2016 10 26

(T3) 1786071
(T3) 1789359
(T3) 1797178
(T3) 1799876
(T3) 1800505
(T3) 1802358
(T3) 1802750
(T3) 1804871
(T3) 1805192
(T3) 1805211
(T3) 1805775
(T3) 1805776
(T3) 1805861
(T3) 1805881
(T3) 1806358
(T3) 1807395
(T3) 1812797
(T3) 1814531
(T3) 1824970
(T3) 1828672
(T3) 1853409
(T3) 1898863
(T3) 1905666
(T3) 1909035
(T3) 1911658
(T3) 1914438
(T3) 1916370
(T3) 1918381
(T3) 1918606
(T3) 1919024
(T3) 1920238
(T3) 1923615
(T3) 1936270
(T3) 1937866
(T3) 1940631
(T3) 1940789
(T3) 1941165
(T3) 1941212
(T3) 1941269
(T3) 1943012
(T3) 1944291
(T3) 1944882
(T3) 1945387
(T3) 1945666
(T3) 1946761
(T3) 1948816
(T3) 1949047
(T3) 1949485
(T3) 1951525
(T3) 1951632
(T3) 1951660
(T3) 1951991
(T3) 1954577
(T3) 1954924
(T3) 1955066
(T3) 1956696
(T3) 1957685
(T3) 1958304
(T3) 1968803
(T3) 1976649
(T3) 2002936
(T3) 2018236
(T3) 2029946
(T3) 2030213
(T3) 2030215
(T3) 2034624
(T3) 2037592

2016 10 30
2016 09 09
2016 10 04
2016 10 11
2016 10 11
2016 10 17
2016 10 17
2016 10 17
2016 10 25
2016 10 27
2016 10 26
2016 10 26
2016 10 26
2016 10 13
2016 09 05
2016 10 24
2016 10 28
2016 10 21
2016 10 07
2016 10 21
2016 10 11
2016 06 27
2016 09 24
2016 10 05
2016 10 09
2016 10 10
2016 10 19
2016 10 31
2016 10 09
2016 10 29
2016 09 01
2016 10 31
2016 10 23
2016 10 05
2016 10 11
2016 10 18
2016 10 24
2016 10 12
2016 10 25
2016 10 03
2016 10 04
2016 10 30
2016 10 16
2016 10 23
2016 10 17
2016 10 20
2016 10 16
2016 10 20
2016 10 05
2016 10 17
2016 10 16
2016 10 30
2016 10 06
2016 10 24
2016 10 31
2016 10 20
2016 10 31
2016 10 29
2016 10 17
2016 10 18
2016 10 11
2016 10 25
2016 06 11
2016 09 25
2016 09 25
2016 10 30
2016 10 30

Nr 4/2018
(T3) 2044845
(T3) 2045107
(T3) 2045441
(T3) 2050325
(T3) 2050591
(T3) 2051020
(T3) 2051691
(T3) 2053155
(T3) 2053375
(T3) 2055410
(T3) 2055441
(T3) 2055825
(T3) 2055854
(T3) 2055982
(T3) 2060703
(T3) 2061114
(T3) 2062965
(T3) 2065116
(T3) 2068891
(T3) 2070225
(T3) 2070575
(T3) 2073887
(T3) 2074602
(T3) 2076584
(T3) 2076630
(T3) 2079429
(T3) 2079881
(T3) 2082045
(T3) 2084879
(T3) 2087002
(T3) 2087395
(T3) 2089147
(T3) 2089324
(T3) 2094116
(T3) 2094376
(T3) 2094411
(T3) 2108073
(T3) 2114394
(T3) 2138226
(T3) 2153721
(T3) 2172269
(T3) 2174941
(T3) 2177187
(T3) 2177446
(T3) 2177476
(T3) 2177654
(T3) 2180586
(T3) 2181585
(T3) 2182114
(T3) 2182149
(T3) 2184108
(T3) 2184423
(T3) 2195418
(T3) 2197967
(T3) 2199847
(T3) 2200642
(T3) 2201200
(T3) 2203430
(T3) 2203965
(T3) 2205491
(T3) 2205503
(T3) 2209558
(T3) 2209806
(T3) 2209830
(T3) 2209989
(T3) 2211842
(T3) 2212424

2016 10 04
2016 10 02
2016 10 04
2016 10 09
2016 10 15
2016 10 16
2016 10 13
2016 10 24
2016 10 24
2016 10 24
2016 10 23
2016 10 27
2016 10 20
2016 10 21
2016 10 23
2016 10 29
2016 10 10
2016 10 10
2016 10 07
2016 10 06
2016 10 27
2016 10 12
2016 10 09
2016 10 02
2016 10 12
2016 10 23
2016 10 15
2016 10 18
2016 10 05
2016 10 26
2016 10 26
2016 10 30
2016 10 12
2016 10 26
2016 10 31
2016 10 19
2016 10 24
2016 10 30
2016 10 19
2016 10 21
2016 10 05
2016 10 09
2016 10 06
2016 10 14
2016 10 02
2016 10 20
2016 10 27
2016 10 30
2016 10 29
2016 10 05
2016 10 05
2016 10 26
2016 10 02
2016 10 01
2016 10 15
2016 10 17
2016 10 11
2016 09 17
2016 10 22
2016 10 08
2016 10 10
2016 10 30
2016 10 29
2016 10 29
2016 10 02
2016 10 24
2016 10 03

Nr 4/2018
(T3) 2212493
(T3) 2214628
(T3) 2216340
(T3) 2219466
(T3) 2219603
(T3) 2220017
(T3) 2220343
(T3) 2221189
(T3) 2222971
(T3) 2235302
(T3) 2256743
(T3) 2264156
(T3) 2279501
(T3) 2279867
(T3) 2290047
(T3) 2301847
(T3) 2308735
(T3) 2308881
(T3) 2311327
(T3) 2312019
(T3) 2312042
(T3) 2312043
(T3) 2312390
(T3) 2312605
(T3) 2312673
(T3) 2314195
(T3) 2316279
(T3) 2316635
(T3) 2316867
(T3) 2318595
(T3) 2319805
(T3) 2322831

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 10 31
2016 10 21
2016 10 17
2016 10 15
2016 10 31
2016 10 28
2016 10 03
2016 10 24
2016 10 28
2016 10 29
2016 10 20
2016 10 17
2016 10 14
2016 10 05
2017 01 26
2016 09 29
2016 10 06
2016 10 09
2016 10 06
2016 10 01
2016 10 15
2016 10 15
2016 10 13
2016 10 14
2016 10 10
2016 10 15
2016 10 27
2016 10 27
2016 10 27
2016 07 29
2016 10 21
2016 10 13

(T3) 2325373
(T3) 2337821
(T3) 2339259
(T3) 2340463
(T3) 2343286
(T3) 2349220
(T3) 2349263
(T3) 2349986
(T3) 2350026
(T3) 2350081
(T3) 2351500
(T3) 2358680
(T3) 2361234
(T3) 2362742
(T3) 2362920
(T3) 2371820
(T3) 2378100
(T3) 2379432
(T3) 2380009
(T3) 2380586
(T3) 2390338
(T3) 2390339
(T3) 2396288
(T3) 2398333
(T3) 2428411
(T3) 2434041
(T3) 2436268
(T3) 2439343
(T3) 2441698
(T3) 2444256
(T3) 2445715
(T3) 2447259

2016 10 15
2016 10 13
2016 10 16
2016 10 12
2016 10 26
2016 10 09
2016 10 23
2016 10 08
2016 10 09
2016 10 08
2016 10 09
2016 10 23
2016 10 23
2016 10 26
2016 10 13
2016 10 04
2016 10 22
2016 10 15
2016 10 15
2016 10 05
2016 10 22
2016 10 22
2016 10 21
2016 10 27
2016 10 22
2016 10 15
2016 09 22
2016 10 11
2016 10 13
2016 10 14
2016 06 17
2016 10 20

(T3) 2459323
(T3) 2471365
(T3) 2471366
(T3) 2481285
(T3) 2481286
(T3) 2486065
(T3) 2486071
(T3) 2488007
(T3) 2488558
(T3) 2488576
(T3) 2489704
(T3) 2490688
(T3) 2490799
(T3) 2491021
(T3) 2492110
(T3) 2493845
(T3) 2493876
(T3) 2493946
(T3) 2493948
(T3) 2493968
(T3) 2493969
(T3) 2499139
(T3) 2502635
(T3) 2504026
(T3) 2519464
(T3) 2579042
(T3) 2581396
(T3) 2581397
(T3) 2581398
(T3) 2583571
(T3) 2584418
(T3) 2586522

2016 10 05
2016 10 06
2016 10 06
2016 10 06
2016 10 06
2016 10 07
2016 10 04
2016 10 12
2016 10 07
2016 10 12
2016 10 15
2016 10 19
2016 10 19
2016 10 20
2016 10 21
2016 10 21
2016 10 20
2016 10 25
2016 10 26
2016 10 18
2016 10 18
2016 10 29
2016 06 18
2016 10 28
2016 10 21
2016 10 04
2016 10 14
2016 10 14
2016 10 14
2016 10 18
2016 10 21
2016 10 26

1237
(T3) 2586955
(T3) 2598256
(T3) 2601010
(T3) 2625092
(T3) 2625177
(T3) 2627826
(T3) 2628161
(T3) 2630041
(T3) 2630110
(T3) 2630117
(T3) 2630326
(T3) 2630328
(T3) 2632892
(T3) 2632925
(T3) 2635418
(T3) 2700688
(T3) 2742157
(T3) 2742163
(T3) 2742164
(T3) 2748346
(T3) 2748347
(T3) 2765974
(T3) 2765975
(T3) 2765976
(T3) 2765977
(T3) 2765978
(T3) 2765979
(T3) 2768312
(T3) 2771027
(T3) 2771953
(T3) 2826954

2016 10 26
2016 07 15
2016 10 14
2016 10 03
2016 10 05
2016 10 13
2016 10 13
2016 10 19
2016 10 12
2016 10 17
2016 10 19
2016 10 19
2016 10 26
2016 10 18
2016 09 07
2016 10 11
2016 10 25
2016 10 02
2016 10 02
2016 10 01
2016 10 02
2016 10 11
2016 10 11
2016 10 11
2016 10 11
2016 10 11
2016 10 11
2016 10 15
2016 10 25
2016 10 25
2016 10 15
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Nr 4/2018

B. WZORY UŻYTKOWE
123
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 487 do 69 920)
Y1 (11) 69918
(41) 2016 11 07
(51) A47B 47/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 53/00 (2006.01)
A47B 87/00 (2006.01)
(21) 124038
(22) 2015 05 06
(72) KOWALSKA MAGDALENA, Gliwice (PL)
(73) KOWALSKA MAGDALENA MAYAMI, Gliwice (PL)
(54) Szafa na sprzęt jeździecki
Y1 (11) 69907
(41) 2017 03 27
(51) A47B 47/06 (2006.01)
(21) 124383
(22) 2015 09 15
(72) BUDEK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) BUDEK ANDRZEJ KOTBURY, Warszawa (PL)
(54) Szafka składana
Y1 (11) 69848
(41) 2016 10 24
(51) A47G 33/06 (2006.01)
(21) 123976
(22) 2015 04 13
(72) WIŚNIEWSKI MIECZYSŁAW, Mysłów (PL)
(73) WIŚNIEWSKI MIECZYSŁAW PPH MATPOL, Mysłów (PL)
(54) Gałązka choinki z tworzywa sztucznego
Y1 (11) 69870
(41) 2017 05 08
(51) A61B 5/107 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
(21) 124559
(22) 2015 11 06
(72) MUSKAŁA PAWEŁ MARIA, Czermno (PL); MUSKAŁA RYSZARD,
Czermno (PL)
(73) MUSKAŁA RYSZARD KAZIMIERZ, Czermno (PL); MUSKAŁA
PAWEŁ MARIA, Czermno (PL)
(54) Łóżko diagnostyczne
Y1 (11) 69900
(41) 2017 09 11
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(21) 124915
(22) 2016 03 01
(72) ZINKA WIESŁAW, Warszawa (PL)
(73) MEDEN‑INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(54) Mechanizm synchronizmu kończyn dolnych
Y1 (11) 69887
(41) 2017 07 31
(51) A62C 37/50 (2006.01)
H02J 9/00 (2006.01)
H02B 15/00 (2006.01)
(21) 124779
(22) 2016 01 18
(72) KOZUBAL WACŁAW, Teodorówka (PL)
(73) CERBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno (PL)
(54) Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Y1 (11) 69899
(41) 2017 09 11
(51) A63B 23/04 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A63B 22/06 (2006.01)
(21) 124914
(22) 2016 03 01
(72) ZINKA WIESŁAW, Warszawa (PL)
(73) MEDEN‑INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(54) Mechanizm do ustalania szerokości rozstawu stóp z bezstop‑
niową regulacją
Y1 (11) 69914
(41) 2017 04 10
(51) B01D 46/00 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/72 (2006.01)
(21) 124431
(22) 2015 09 29
(72) KUBANOWSKI ZYGMUNT, Piekary Śląskie (PL); CIEŚLA
MARIAN, Bobrowniki (PL)
(73) KUBANOWSKI ZYGMUNT, Piekary Śląskie (PL); CIEŚLA
MARIAN, Bobrowniki (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania gazów kominowych, zwłaszcza
z sektora komunalno‑bytowego
Y1 (11) 69854
(41) 2013 05 13
(51) B04C 5/103 (2006.01)
(21) 120457
(22) 2011 10 31
(72) MILEWSKI MIECZYSŁAW, Augustów (PL)
(73) MILEWSKI MIECZYSŁAW, Augustów (PL)
(54) Urządzenie czyszczące siatkę cyklonu
Y1 (11) 69915
(41) 2017 05 08
(51) B23Q 11/08 (2006.01)
F16P 1/02 (2006.01)
(21) 124552
(22) 2015 11 03
(72) ZADYKOWICZ JAN, Jurowce (PL); CZYŻEWSKI MIROSŁAW,
Bielsk Podlaski (PL)
(73) JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Otwierana osłona zabezpieczająca
Y1 (11) 69885
(41) 2017 07 17
(51) B28C 5/12 (2006.01)
B28C 5/16 (2006.01)
(21) 124770
(22) 2016 01 13
(72) STAŃCZYK JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) STAŃCZYK JANUSZ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania, magazynowania i przetłaczania
mieszaniny wodnej materiałów wiążących
Y1 (11) 69897
(51) B42D 1/06 (2006.01)
B42F 3/00 (2006.01)
B42F 9/00 (2006.01)

(41) 2017 08 28
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B42D 3/10 (2006.01)
B42F 13/32 (2006.01)
(21) 124871
(22) 2016 02 18
(72) SKRĘTKOWICZ JANUSZ, Żerniki Wrocławskie (PL); MATELSKI
ANDRZEJ, Mokronos Górny (PL)
(73) MATELSKI ANDRZEJ INTROSERWIS SPÓŁKA CYWILNA,
Mokronos Górny (PL); SKRĘTKOWICZ JANUSZ INTROSERWIS
SPÓŁKA CYWILNA, Żerniki Wrocławskie (PL)
(54) Ozdobna listwa spinająca okładki oprawy introligatorskiej
Y1 (11) 69920
(41) 2017 07 17
(51) B43L 1/00 (2006.01)
B43L 1/04 (2006.01)
B43L 1/10 (2006.01)
A47B 97/04 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
(21) 124776
(22) 2016 01 14
(72) BĄCZEK WOJCIECH, Węgrów (PL)
(73) BĄCZEK WOJCIECH ZABAWKARSTWO, Węgrów (PL)
(54) Obrotowa tablica edukacyjno‑zabawkowa
Y1 (11) 69850
(41) 2017 09 25
(51) B60J 1/08 (2006.01)
E05F 11/53 (2006.01)
(21) 124966
(22) 2016 03 14
(72) STAWOWY HENRYK, Koźmin Wielkopolski (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE HENMAR
SPÓŁKA JAWNA HENRYK STAWOWY, MARIA STAWOWA, MICHAŁ
STAWOWY, Koźmin Wielkopolski (PL)
(54) Docisk blokujący
Y1 (11) 69903
(41) 2017 09 11
(51) B60P 1/28 (2006.01)
B60P 1/26 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
(21) 124936
(22) 2016 03 08
(72) GRYGO TADEUSZ, Szczecinek (PL); ŁASKI JERZY,
Szczecinek (PL); KNOP KRZYSZTOF, Szczecinek (PL)
(73) POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY POM‑EKO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek (PL)
(54) Zawiasowe złącze ściany portalowej ze słupem skrzyni ładun‑
kowej przyczepy
Y1 (11) 69881
(41) 2014 11 10
(51) B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/00 (2006.01)
(62) 403802
(21) 126152
(22) 2013 05 08
(72) GNIOT KAZIMIERZ, Kurznie (PL); GNIOT KRYSTYNA,
Kurznie (PL); GNIOT WOJCIECH, Odrowąż (PL)
(73) GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurznie (PL)
(54) Zabudowa do przewozu towarów umieszczona na podłożu
jezdnym
Y1 (11) 69877
(41) 2014 11 10
(51) B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/00 (2006.01)
(62) 403802
(21) 126153
(22) 2013 05 08
(72) GNIOT KAZIMIERZ, Kurznie (PL); GNIOT KRYSTYNA,
Kurznie (PL); GNIOT WOJCIECH, Odrowąż (PL)
(73) GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurznie (PL)
(54) Zabudowa ze stałym dachem do przewozu towarów umiesz‑
czona na podłożu jezdnym
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Y1 (11) 69878
(41) 2014 11 10
(51) B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/00 (2006.01)
(62) 403802
(21) 126154
(22) 2013 05 08
(72) GNIOT KAZIMIERZ, Kurznie (PL); GNIOT KRYSTYNA,
Kurznie (PL); GNIOT WOJCIECH, Odrowąż (PL)
(73) GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurznie (PL)
(54) Zabudowa z przesuwnym dachem do przewozu towarów
umieszczona na podłożu jezdnym
Y1 (11) 69879
(41) 2014 11 10
(51) B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/00 (2006.01)
(62) 403802
(21) 126155
(22) 2013 05 08
(72) GNIOT KAZIMIERZ, Kurznie (PL); GNIOT KRYSTYNA,
Kurznie (PL); GNIOT WOJCIECH, Odrowąż (PL)
(73) GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurznie (PL)
(54) Zabudowa do przewozu towarów umieszczona na podłożu
jezdnym z dodatkowym mocowaniem ścian bocznych do podłogi
Y1 (11) 69912
(41) 2016 11 21
(51) B62D 63/06 (2006.01)
(21) 125234
(22) 2015 05 13
(72) STYRKOSZ ZBIGNIEW, Krosno (PL)
(73) STYRKOSZ ZBIGNIEW, Krosno (PL)
(54) Przyczepa skrzyniowa składana
Y1 (11) 69904
(41) 2017 09 11
(51) B63B 21/24 (2006.01)
(21) 124938
(22) 2016 03 09
(72) RESZKA KAZIMIERZ, Koszalin (PL); NIEMIEC KRZYSZTOF,
Kluczbork (PL); BARAN JERZY, Kluczbork (PL)
(73) RESZKA KAZIMIERZ, Koszalin (PL); NIEMIEC KRZYSZTOF,
Kluczbork (PL); BARAN JERZY, Kluczbork (PL)
(54) Kotwica talerzowa
Y1 (11) 69901
(41) 2017 09 11
(51) B63B 35/34 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
(21) 124929
(22) 2016 03 07
(72) DŁUGOKĘCKI MICHAŁ, Komorowo (PL); DŁUGOKĘCKI LESZEK,
Konin (PL)
(73) DŁUGOKĘCKI LESZEK ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AGREN, Konin (PL)
(54) Platforma pływająca
Y1 (11) 69919
(41) 2017 07 03
(51) B63H 21/17 (2006.01)
(21) 124736
(22) 2015 12 28
(72) ŁEBKOWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Stelaż do zestawu napędowego łodzi elektrycznej
Y1 (11) 69864
(41) 2011 01 17
(51) B64D 47/08 (2006.01)
B60R 11/04 (2006.01)
G03B 15/00 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
F16M 11/18 (2006.01)
(62) 388776
(21) 124391
(22) 2009 07 03
(72) CHMAJ GRZEGORZ, Kraków (PL); UHL TADEUSZ, Wieliczka (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Żyroskopowy uchwyt do mocowania kamery video na zewnątrz
statku powietrznego, zwłaszcza helikoptera
Y1 (11) 69908
(41) 2017 05 22
(51) B65D 5/18 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
(21) 124585
(22) 2015 11 12
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze do okrągłych opakowań jednostkowych
Y1 (11) 69909
(41) 2017 05 22
(51) B65D 5/18 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
(21) 124586
(22) 2015 11 12
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze do okrągłych opakowań jednostkowych
Y1 (11) 69866
(41) 2017 03 27
(51) B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
(21) 124419
(22) 2015 09 24
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania
Y1 (11) 69865
(41) 2017 03 27
(51) B65D 81/36 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 1/22 (2006.01)
(21) 124394
(22) 2015 09 16
(72) TROJANOWICZ KRZYSZTOF, Wadowice (PL)
(73) PACK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Wykrój składanego opakowania tekturowego w kształcie domku

Nr 4/2018

(72) BAUER MARCIN, Kraków (PL)
(73) BAUER MARCIN MARXAM PROJECT, Kraków (PL)
(54) Ręczny macerator do wina
Y1 (11) 69874
(41) 2017 07 03
(51) E01C 5/08 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
(21) 124677
(22) 2015 12 22
(72) PATYNOWSKI SEBASTIAN, Gliwice (PL); JAGIELAK ROMAN,
Gliwice (PL); SIKORA JANUSZ, Pilchowice (PL)
(73) ANKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze (PL)
(54) Panel gzymsowy
Y1 (11) 69916
(41) 2017 07 17
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 124728
(22) 2016 01 04
(72) GAWĘDA TADEUSZ, Katowice (PL)
(73) PQP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska (PL)
(54) Fundament słupa, zwłaszcza oświetleniowego
Y1 (11) 69917
(41) 2017 07 17
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 124729
(22) 2016 01 04
(72) GAWĘDA TADEUSZ, Katowice (PL)
(73) PQP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska (PL)
(54) Fundament słupa, szczególnie oświetleniowego
Y1 (11) 69859
(41) 2016 01 18
(51) E03F 5/02 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
(21) 123222
(22) 2014 07 07
(72) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(73) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(54) Pokrywa do włazu kanałowego

Y1 (11) 69872
(41) 2017 07 17
(51) B65D 85/808 (2006.01)
F25D 3/00 (2006.01)
(21) 124777
(22) 2016 01 15
(72) LASOCKI FRANCISZEK, Warszawa (PL)
(73) LASOCKI FRANCISZEK, Warszawa (PL)
(54) Saszetka jednorazowego użytku do chłodzenia napojów

Y1 (11) 69847
(41) 2016 08 01
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
F16S 5/00 (2006.01)
(21) 124812
(22) 2016 01 29
(30) 201500711
2015 01 29
UA
(72) LAVRENTIEV SERHII, Kiev (UA)
(73) LAVRENTIEV SERHII, Kiev (UA)
(54) Klamra dla połączenia mechanicznego profilowanych elemen‑
tów ram

Y1 (11) 69855
(41) 2015 03 16
(51) B65G 47/00 (2006.01)
B65F 3/14 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
(21) 122368
(22) 2013 09 12
(72) KRAWCZYK STANISŁAW, Mielec (PL); PANTOŁ ROMAN, Mielec (PL)
(73) EURO‑MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Urządzenie do rozrywania worków

Y1 (11) 69893
(41) 2016 08 01
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
(21) 124810
(22) 2016 01 28
(30) DE 202015100387.0
2015 01 28
DE
(72) DÜRKOP FRANK, Bückeburg (DE); FREY SILKE,
Warsinghausen (DE)
(73) WESER Bauelemente‑Werk GmbH, Rinteln (DE)
(54) Zestaw cegieł kształtowych

Y1 (11) 69913
(51) C12G 1/02 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01)
A47J 43/07 (2006.01)
(21) 124397

Y1 (11) 69867
(41) 2017 04 24
(51) E04C 2/06 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
(21) 124495
(22) 2015 10 15
(72) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy (PL)

(41) 2017 03 27

(22) 2015 09 16
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(73) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy (PL)
(54) Prefabrykaty żelbetowe
Y1 (11) 69902
(41) 2017 09 11
(51) E04C 5/06 (2006.01)
(21) 124934
(22) 2016 03 08
(72) DYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Myślenice (PL)
(73) DYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Myślenice (PL)
(54) Moduł do zbrojenia na przebicie
Y1 (11) 69857
(41) 2015 12 07
(51) E04D 13/03 (2006.01)
(21) 123106
(22) 2014 05 23
(72) MUCHA ŁUKASZ, Grybów (PL); SIEDLARZ JÓZEF,
Ptaszkowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Część sufitowa świetlika rurowego
Y1 (11) 69856
(41) 2015 08 17
(51) E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
(21) 122779
(22) 2014 02 07
(72) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); MARCZAK
WIESŁAW, Warszawa (PL)
(73) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(54) Profil do boniowania płaszczyzny budowlanej
Y1 (11) 69886
(41) 2017 07 17
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(21) 124774
(22) 2016 01 14
(30) 14461502.8
2014 01 07
EP
(72) MICHALAK ARTUR, Tulce (PL)
(73) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Podpora
Y1 (11) 69860
(41) 2016 10 24
(51) E04G 1/04 (2006.01)
E04G 1/14 (2006.01)
E04G 7/20 (2006.01)
E04G 7/30 (2006.01)
(21) 124007
(22) 2015 04 22
(72) SZTOBRYN ZENON, Zabrze (PL)
(73) SZTOBRYN GRZEGORZ PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA
NOWOCZESNYCH ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH PIONART, Zabrze (PL)
(54) Stojak rusztowania przestrzennego
Y1 (11) 69911
(41) 2017 03 13
(51) E05B 15/02 (2006.01)
(21) 125219
(22) 2016 06 13
(72) SZYMANOWSKI LESZEK, Leszno (PL); SIKORA JERZY,
Leszno (PL); WOSK ANDRZEJ, Tarnowo Podgórne (PL);
MIKOŁAJEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno (PL)
(54) Zaczep zamka drzwiowego
Y1 (11) 69868
(41) 2017 05 08
(51) E05D 7/04 (2006.01)
E05D 3/18 (2006.01)
(21) 124557
(22) 2015 11 05
(72) HORSKÝ PETR, Polná (CZ)
(73) TKZ Polná, spol. s.r.o., Polná (CZ)
(54) Nastawny zawias wanienkowy
Y1 (11) 69875
(51) E05D 7/04 (2006.01)
(21) 124686

(41) 2017 06 19
(22) 2015 12 17
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(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); ZOŃ SZYMON, Bielsko
‑ Biała (PL); JĘDRUSIK ADRIAN, Bielsko‑Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Część zawiasowa do obrotowego mocowania drzwi lub okna
na ościeżnicy
Y1 (11) 69876
(41) 2017 06 19
(51) E05D 7/04 (2006.01)
(21) 124687
(22) 2015 12 17
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); ZOŃ SZYMON,
Bielsko‑Biała (PL); JĘDRUSIK ADRIAN, Bielsko‑Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Część zawiasowa skrzydłowa zawiasu drzwiowego lub okien‑
nego
Y1 (11) 69896
(41) 2017 08 16
(51) E05F 1/16 (2006.01)
(21) 124838
(22) 2016 02 08
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL)
(73) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL)
(54) Domykacz pionowy zębaty
Y1 (11) 69858
(41) 2015 12 07
(51) E06B 1/12 (2006.01)
(21) 123133
(22) 2014 06 02
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ościeżnica bezprogowa do drzwi otwieranych do wewnątrz
Y1 (11) 69851
(41) 2017 08 28
(51) E06B 1/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 124882
(22) 2016 02 23
(72) SŁOMA KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) ALUSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Kształtownik ramy ościeżnicy okna
Y1 (11) 69873
(41) 2017 06 19
(51) E06B 1/34 (2006.01)
(21) 124680
(22) 2015 12 15
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Profil licujący z opaską ościeżnicy drzwi
Y1 (11) 69853
(41) 2017 08 28
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 124880
(22) 2016 02 23
(72) SŁOMA KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) ALUSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Kształtownik skrzydła okna
Y1 (11) 69852
(41) 2017 08 28
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 124881
(22) 2016 02 23
(72) SŁOMA KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) ALUSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Kształtownik ramy skrzydła okna
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Y1 (11) 69898
(41) 2017 08 28
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/58 (2006.01)
(21) 124904
(22) 2016 02 26
(72) NOWAK MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil montażowy do mocowania tafli szklanych
Y1 (11) 69862
(41) 2017 02 13
(51) E21F 3/00 (2006.01)
F24F 3/06 (2006.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F28D 7/04 (2006.01)
(21) 124289
(22) 2015 08 03
(72) KRUCZEK STANISŁAW, Jastrzębia (PL)
(73) WICHARY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzowice (PL)
(54) Chłodnica modułowa
Y1 (11) 69861
(41) 2016 11 21
(51) E21F 9/00 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02B 1/56 (2006.01)
(21) 124047
(22) 2015 05 11
(72) BUDZYŃSKI ZDZISŁAW, Gliwice (PL); PIECZORA EDWARD,
Gliwice (PL); DEJA PRZEMYSŁAW, Zabrze (PL); DRABIK PIOTR,
Mikołów (PL); POLNIK BARTOSZ, Rybnik (PL); JUSZCZYK ZDZISŁAW,
Katowice (PL); SAFARYJSKI ANDRZEJ, Mikołów (PL); SONTOWSKI
JACEK, Bytom (PL); PALUSZCZAK DARIUSZ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG,
Gliwice (PL); APATOR MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO‑USŁUGOWE GABRYPOL ZDZISŁAW JUSZCZYK
RADOMIR JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA, Katowice (PL); ENEL‑PC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Osłona przeciwwybuchowa zintegrowana z radiatorem mie‑
dzianym
Y1 (11) 69883
(41) 2017 07 03
(51) F16B 35/04 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
(21) 124734
(22) 2015 12 28
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Śruba do mocowania okuć, zwłaszcza zawiasów drzwiowych
lub okiennych
Y1 (11) 69863
(41) 2017 02 13
(51) F16L 3/02 (2006.01)
F16L 7/00 (2006.01)
(21) 124308
(22) 2015 08 10
(72) FORTUNA TOMASZ, Targowisko (PL)
(73) TT PLAST T. FORTUNA, T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA,
Targowisko (PL)
(54) Podpora stabilizująca położenie przewodów rurowych
Y1 (11) 69910
(41) 2017 09 25
(51) F21S 8/02 (2006.01)
F21V 17/10 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21V 21/04 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
(21) 124981
(22) 2016 03 18
(72) SCHMIDT ŁUKASZ, Besko (PL)

Nr 4/2018

(73) CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok (PL)
(54) Oprawka oświetleniowa stropowa, zwłaszcza do okapu kuchen‑
nego
Y1 (11) 69905
(41) 2017 09 25
(51) F21S 9/02 (2006.01)
F21V 31/00 (2006.01)
F21W 131/107 (2006.01)
(21) 124952
(22) 2016 03 12
(72) KACZOR TOMASZ, Wola Radziszowska (PL)
(73) TM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morawica (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa natynkowa
Y1 (11) 69906
(41) 2017 09 25
(51) F21S 9/02 (2006.01)
F21V 31/00 (2006.01)
F21W 131/107 (2006.01)
(21) 124953
(22) 2016 03 13
(72) KACZOR TOMASZ, Wola Radziszowska (PL)
(73) TM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morawica (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa, zwłaszcza oświetlenia awaryjnego
Y1 (11) 69889
(41) 2017 07 31
(51) F23B 30/06 (2006.01)
(21) 124802
(22) 2016 01 26
(72) KULPAN ZDZISŁAW, Lublewo Gdańskie (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Skarszewy (PL)
(54) Skośna podłoga komory paleniskowej typu V w palnikach do
spalania pelletu
Y1 (11) 69869
(41) 2017 01 30
(51) F23D 1/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
(21) 124282
(22) 2015 07 27
(72) KOZIEŁ ANDRZEJ, Czaniec (PL)
(73) KOZIEŁ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWE REMO‑KOMPLEX, Czaniec (PL)
(54) Retorta
Y1 (11) 69891
(41) 2017 07 31
(51) F23H 15/00 (2006.01)
(21) 124804
(22) 2016 01 26
(72) KULPAN ZDZISŁAW, Lublewo Gdańskie (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Skarszewy (PL)
(54) Zgarniacz szlaki (zgorzeli) typu V w palniku do spalania pelletu
Y1 (11) 69890
(41) 2017 07 31
(51) F23L 1/00 (2006.01)
(21) 124803
(22) 2016 01 26
(72) KULPAN ZDZISŁAW, Lublewo Gdańskie (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Skarszewy (PL)
(54) Kurtyna powietrzna komory paleniskowej typu Ω w palniku do
spalania pelletu
Y1 (11) 69880
(51) F24B 1/191 (2006.01)
(21) 124725

(41) 2017 07 03
(22) 2015 12 23

Nr 4/2018
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(72) HREHORECKI DANIEL, Zielona Góra (PL)
(73) CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra (PL)
(54) Obudowa kominka
Y1 (11) 69871
(41) 2017 05 22
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
(21) 124587
(22) 2015 11 12
(72) MAŁASZEK GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Podwójny zespół przyłączeniowy grzejnika członowego z za‑
silaniem dolnym
Y1 (11) 69894
(41) 2017 08 16
(51) F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
(21) 124820
(22) 2016 02 04
(72) KLAPISZCWSKYJ OLEKSANDR STANISŁAWOWICZ, Kijów (UA);
CJOMIK ANATOLIJ MICHAIŁOWICZ, Kijów (UA)
(73) PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY, Kijów (UA)
(54) Zewnętrzna osłona urządzenia wentylacyjnego
Y1 (11) 69895
(41) 2017 08 16
(51) F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
(21) 124824
(22) 2016 02 04
(72) KLAPISZCWSKYJ OLEKSANDR STANISŁAWOWICZ, Kijów (UA);
CJOMIK ANATOLIJ MICHAIŁOWICZ, Kijów (UA)
(73) PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY, Kijów (UA)
(54) Zewnętrzna osłona urządzenia wentylacyjnego
Y1 (11) 69892
(41) 2017 07 31
(51) F24H 9/12 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F16L 41/03 (2006.01)
(21) 124805
(22) 2016 01 27
(72) MĘTECKI MARIUSZ, Białystok (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Zespół przyłączy do wewnętrznych instalacji centralnego
ogrzewania
Y1 (11) 69888
(41) 2017 07 03
(51) F24J 2/24 (2006.01)
H01L 31/0525 (2014.01)
(21) 124722
(22) 2015 12 23
(72) GRECH RADOSŁAW, Zielona Góra (PL); KOBYŁECKI
GRZEGORZ, Zielona Góra (PL)
(73) CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów (PL)
(54) Fotowoltaiczny panel z układem odbioru energii cieplnej
Y1 (11) 69884
(41) 2017 07 03
(51) G01G 23/01 (2006.01)
G01G 19/02 (2006.01)
(21) 124746
(22) 2015 12 31
(72) WOŹNIAK MARIUSZ, Gdańsk (PL); CHECHŁOWSKI ADRIAN,
Gdańsk (PL)
(73) NIEWIŃSKI ZDZISŁAW ELEKTRONICZNE WAGI PRZEMYSŁOWE,
Gdańsk (PL)
(54) Wzorzec masy w formie zestawu wózków kolejowych
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Y1 (11) 69882
(41) 2017 06 19
(51) H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/20 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 21/00 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
(21) 124695
(22) 2015 12 18
(72) LESZCZYŃSKI MICHAŁ, Mysiadło (PL); SARZYŃSKI MARCIN,
Warszawa (PL); PERLIN PIOTR, Warszawa (PL); SUSKI TADEUSZ,
Nowy Prażmów (PL)
(73) TOPGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL); INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób przestrzennego ukształtowania podłoża GaN dla uzy‑
skania wysokiej sprawności diod laserowych
Y1 (11) 69849
(41) 2016 02 15
(51) H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/22 (2006.01)
(62) 411501
(21) 125844
(22) 2015 03 06
(72) WOLNIK TOMASZ, Lubomia (PL); BRYMORA LESZEK,
Będzin (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); BIAŁAS ANDRZEJ,
Będzin (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ, Sosnowiec (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Silnik napędowy transportera

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A47B 47/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 53/00 (2006.01)
A47B 87/00 (2006.01)
A47B 47/06 (2006.01)
A47B 97/04 (2006.01)
A47G 33/06 (2006.01)
A47J 43/07 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A62C 37/50 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 22/06 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/72 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
B23Q 11/08 (2006.01)
B28C 5/12 (2006.01)

69918
69918*
69918*
69918*
69907
69920*
69848
69913*
69870
69870*
69900
69899*
69887
69900*
69899
69899*
69914
69914*
69914*
69913*
69854
69915
69885

B28C 5/16 (2006.01)
B42D 1/06 (2006.01)
B42D 3/10 (2006.01)
B42F 3/00 (2006.01)
B42F 9/00 (2006.01)
B42F 13/32 (2006.01)
B43L 1/00 (2006.01)
B43L 1/04 (2006.01)
B43L 1/10 (2006.01)
B60J 1/08 (2006.01)
B60P 1/28 (2006.01)
B60P 1/26 (2006.01)
B60R 11/04 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/00 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/00 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/00 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/00 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)

69885*
69897
69897*
69897*
69897*
69897*
69920
69920*
69920*
69850
69903
69903*
69864*
69903*
69881
69881*
69877
69877*
69878
69878*
69879
69879*
69912

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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2

1

2

B63B 21/24 (2006.01)
B63B 35/34 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63H 21/17 (2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 81/36 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 1/22 (2006.01)
B65D 85/808 (2006.01)
B65F 3/14 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
E01C 5/08 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 2/06 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04C 5/06 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
E04G 1/04 (2006.01)
E04G 1/14 (2006.01)
E04G 7/20 (2006.01)
E04G 7/30 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 3/18 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05F 11/53 (2006.01)
E05F 1/16 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)

69904
69901
69901*
69919
69864
69855*
69908
69908*
69909
69909*
69866
69866*
69866*
69866*
69865
69865*
69865*
69865*
69872
69855*
69855
69882*
69913
69882*
69874
69874*
69916
69917
69859*
69893*
69859
69847
69847*
69893
69867
69867*
69902
69857
69851*
69853*
69852*
69874*
69856
69856*
69886
69856*
69860
69860*
69860*
69860*
69916*
69917*
69911
69868
69868*
69875
69876
69850*
69896
69847*
69858
69851
69851*
69873
69853

E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/58 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
E21F 9/00 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
F16L 3/02 (2006.01)
F16L 7/00 (2006.01)
F16L 41/03 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
F16M 11/18 (2006.01)
F16P 1/02 (2006.01)
F16S 5/00 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21V 17/10 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21V 21/04 (2006.01)
F21V 31/00 (2006.01)
F21V 31/00 (2006.01)
F21W 131/107 (2006.01)
F21W 131/107 (2006.01)
F23B 30/06 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F24B 1/191 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24F 3/06 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F25D 3/00 (2006.01)
F28D 7/04 (2006.01)
G01G 23/01 (2006.01)
G01G 19/02 (2006.01)
G03B 15/00 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
H01L 31/0525 (2014.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/20 (2006.01)
H02B 15/00 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02B 1/56 (2006.01)
H02J 9/00 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/22 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)

69852
69852*
69898
69898*
69862
69861
69883
69883*
69863
69863*
69892*
69864*
69864*
69915*
69847*
69910
69905
69906
69910*
69910*
69910*
69905*
69906*
69905*
69906*
69889
69869*
69869
69891
69869*
69890
69880
69910*
69871
69892*
69862*
69894
69894*
69894*
69895
69895*
69895*
69871*
69892
69888
69862*
69872*
69862*
69884
69884*
69864*
69920*
69888*
69882*
69882*
69882
69882*
69887*
69861*
69861*
69887*
69849
69849*
69861*

Nr 4/2018

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

69847
69848
69849
69850
69851
69852
69853
69854
69855
69856
69857
69858
69859
69860
69861
69862
69863
69864
69865
69866
69867
69868
69869
69870
69871
69872
69873
69874
69875
69876
69877
69878
69879
69880
69881
69882
69883

E04B 1/38 (2006.01)
A47G 33/06 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
B60J 1/08 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E04G 1/04 (2006.01)
E21F 9/00 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
F16L 3/02 (2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
B65D 81/36 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
E04C 2/06 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
B65D 85/808 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E01C 5/08 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
F24B 1/191 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)

69884
69885
69886
69887
69888
69889
69890
69891
69892
69893
69894
69895
69896
69897
69898
69899
69900
69901
69902
69903
69904
69905
69906
69907
69908
69909
69910
69911
69912
69913
69914
69915
69916
69917
69918
69919
69920

G01G 23/01 (2006.01)
B28C 5/12 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
A62C 37/50 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F23B 30/06 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
E05F 1/16 (2006.01)
B42D 1/06 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
B63B 35/34 (2006.01)
E04C 5/06 (2006.01)
B60P 1/28 (2006.01)
B63B 21/24 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
A47B 47/06 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B23Q 11/08 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
B63H 21/17 (2006.01)
B43L 1/00 (2006.01)

124
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).
121986
122343
122458
123418
123506
123688
123727
123888

22/2014
18/2014
09/2015
08/2016
10/2016
14/2016
16/2016
19/2016

124335
124400
124407
124477
124633
124811
125777
125934

05/2017
09/2017
07/2017
09/2017
08/2017
16/2017
11/2017
11/2017

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
121176
122116
122450

02/2014
25/2014
08/2015

123067
124583

24/2015
11/2017

126
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
121114
121839
123374
123549
123595
123716
123827
123828
123880
124003

26/2013
19/2014
06/2016
11/2016
13/2016
15/2016
18/2016
18/2016
19/2016
22/2016

124061
124180
124199
124266
124359
124414
124420
125120
125123
125334

18/2016
26/2016
01/2017
03/2017
06/2017
07/2017
07/2017
05/2017
07/2017
25/2016
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
(Y1) 65803 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN, Wolsztyn, Polska i do‑
konanie wpisu: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
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(Y1) 68779 2017 09 12 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 24 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej, wy‑
łącznej licencji na używanie wzoru użytkowego przez spółkę
FLEXANDROBUST SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania jego ochrony.
(Y1) 68780 2017 09 13 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 24 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej, wy‑
łącznej licencji na używanie wzoru użytkowego przez spółkę
FLEXANDROBUST SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania jego ochrony.
(Y1) 68781 2017 09 13 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 24 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej, wy‑
łącznej licencji na używanie wzoru użytkowego przez spółkę
FLEXANDROBUST SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania jego ochrony.
(Y1) 68782 2017 09 12 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 24 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej, wy‑
łącznej licencji na używanie wzoru użytkowego przez spółkę
FLEXANDROBUST SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania jego ochrony.
(Y1) 68783 2017 09 13 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na mocy
umowy z dnia 24 czerwca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej, wy‑
łącznej licencji na używanie wzoru użytkowego przez spółkę
FLEXANDROBUST SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania jego ochrony.
(Y1) 69074 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ORIGINTAG SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147430324
i dokonanie wpisu: TALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147430324
(Y1) 69075 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ORIGINTAG SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147430324
i dokonanie wpisu: TALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147430324
(Y1) 69086 2017 11 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ORIGINTAG SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147430324
i dokonanie wpisu: TALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147430324
(Y1) 69452 2017 11 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia i do‑
konanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(Y1) 69464 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT &
WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i doko‑
nanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Pol‑
ska 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) 65002
(Y1) 65411

2017 04 06
2017 04 03

(Y1) 65571
(Y1) 65572

2017 04 14
2017 04 14

1246
(Y1) 67023
(Y1) 67345
(Y1) 67436
(Y1) 67500
(Y1) 67512
(Y1) 67567
(Y1) 67769
(Y1) 67968

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 12 17
2017 04 23
2017 04 26
2017 04 26
2017 04 25
2017 04 11
2017 04 27
2017 04 15

(Y1) 68134
(Y1) 68187
(Y1) 68188
(Y1) 68189
(Y1) 68190
(Y1) 68191
(Y1) 68192
(Y1) 68429

2017 04 23
2017 04 25
2017 04 25
2017 04 25
2017 04 25
2017 04 25
2017 04 25
2017 04 16

(Y1) 68628
(Y1) 68629
(Y1) 68635
(Y1) 68816
(Y1) 69043
(Y1) 69208
(Y1) 69234
(Y1) 69235

2017 04 14
2017 04 17
2017 04 25
2017 04 28
2017 04 05
2016 05 16
2014 09 05
2014 09 05

Nr 4/2018
(Y1) 69236
(Y1) 69237
(Y1) 69238
(Y1) 69239
(Y1) 69240
(Y1) 69241
(Y1) 69242

2014 09 05
2014 09 05
2014 09 05
2014 09 05
2014 09 05
2014 09 05
2014 09 05

Nr 4/2018

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

129
REJESTRACJA
(od nr 24 005 do nr 24 048)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-99
(11) 24005
(22) 2016 04 04
KURZ ANNA, Miasteczko Śląskie, PL.
KURZ ANNA
Mufka z wizjerem

(21) 24407

09-05
(11) 24006
(22) 2016 03 30
LINEK CEZARY, Żuromin, PL.
IDŹKOWSKI BOGDAN
Opakowanie foliowe na pudełko z jajkami

(21) 24395

(51) 06-04
(11) 24007
(22) 2016 08 16
(73) BRATKOWSKI TOMASZ, Zielona Góra, PL.
(72) BRATKOWSKI TOMASZ

(21) 24786

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

(54) Stojak na medale
(55)

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

17-05
(11) 24008
(22) 2017 09 29
TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
TATUCHA-KĘDZIERZAWSKA WANDA
Pozytywka

(21) 25907

(51) 32-00
(11) 24009
(22) 2017 10 25
(21) 25963
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) STRZELECKI PIOTR

1248
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(54) Wystrój lokalu
(55)

(51) 32-00
(11) 24010
(22) 2017 10 25
(21) 25962
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) STRZELECKI PIOTR
(54) Wystrój lokalu
(55)

(51) 32-00
(11) 24011
(22) 2017 10 25
(21) 25961
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) STRZELECKI PIOTR

Nr 4/2018

(54) Wystrój lokalu
(55)

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

06-03
(11) 24012
(22) 2017 09 05
PODKÓWKA BŁAŻEJ, Łódź, PL.
PODKÓWKA BŁAŻEJ
Zestaw stolików

(21) 25818

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

06-03
(11) 24013
(22) 2017 09 05
PODKÓWKA BŁAŻEJ, Łódź, PL.
PODKÓWKA BŁAŻEJ
Stolik-nadstawka

(21) 25817

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

06-03
(11) 24014
(22) 2017 09 05
PODKÓWKA BŁAŻEJ, Łódź, PL.
PODKÓWKA BŁAŻEJ
Stół rozkładany

(21) 25816

Nr 4/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-01
(11) 24015
(22) 2017 06 23
(21) 25763
PIASKOWSKI DAMIAN NEXT COLLECTION, Olszowa, PL.
PIASKOWSKI DAMIAN
Sofa

(51) 19-08
(11) 24016
(22) 2017 07 12
(21) 25706
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

(54) Myjnia samochodowa
(55)

(51) 19-08
(11) 24019
(22) 2017 10 11
(21) 25932
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

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

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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12-16
(11) 24020
(22) 2017 08 09
FULKO PAWEŁ CRONI, Lutomiersk, PL.
FULKO PAWEŁ
Nakładka ozdobna na zderzak samochodowy

(21) 26016

12-16
(11) 24017
(22) 2017 10 17
(21) 25940
CONER PIOTR ANDRZEJ PPHU CONER-BIKES, Poraj, PL.
CONER PIOTR ANDRZEJ
Blokowany zawias do składania stelaża wózka dziecięcego

(51) 25-03
(11) 24018
(22) 2017 10 19
(73) IDEA TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz, PL.
(72) SOŁTAN EMILIA JOANNA

(21) 25952

(51) 11-02
(11) 24021
(22) 2017 11 03
(21) 25988
(73) MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
(72) MAŃKA GRAŻYNA
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(51) 08-06
(11) 24025
(22) 2017 11 09
(21) 26006
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy
(55)

(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55)

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

Nr 4/2018

11-02
(11) 24022
(22) 2017 10 31
(21) 25974
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Ozdoba znicza nagrobnego

(51) 06-01
(11) 24026
(22) 2017 10 31
(21) 25973
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ, Kraków, PL.
(72) KURZAWSKI ROMAN, CWANEK WERONIKA
(54) Taboret
(55)

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

09-07
(11) 24023
(22) 2017 09 15
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
SZYMULA MARIUSZ
Nasadka

(21) 25864

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

12-16
(11) 24027
(22) 2017 08 09
FULKO PAWEŁ CRONI, Lutomiersk, PL.
FULKO PAWEŁ
Nakładka ozdobna na zderzak samochodu

(21) 25765

(51) 08-06
(11) 24024
(22) 2017 11 09
(21) 26008
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

(51) 09-01
(11) 24028
(22) 2017 10 10
(21) 25930
(73) PLASTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.

Nr 4/2018
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(72) CHALOT JERZY
(54) Butelka
(55)

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

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

15-05
(11) 24029
(22) 2017 10 03
„ADAMEX” Adam Bigos, Hucisko, PL.
BIGOS ADAM, BIGOS MATEUSZ, GIL PAWEŁ
Suszarka

23-02
(11) 24032
(22) 2017 10 16
PIOTROWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
PIOTROWSKI MARCIN
Kabina do rehabilitacji

(21) 25938

(51) 25-01
(11) 24033
(22) 2017 11 13
(73) HANSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała, PL.
(72) RELUGA WOJCIECH, SOLICH JAKUB ŁUKASZ
(54) Profil
(55)

(21) 26012

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

(21) 25917

20-02
(11) 24030
(22) 2017 10 31
(21) 25980
ADAH ĆWIERTKA SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, PL.
ĆWIERTKA ADAM, ĆWIERTKA PIOTR
Ekspozytor wystawowy

(51) 08-08
(11) 24034
(22) 2017 11 14
(21) 26013
(73) SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinkowice, PL.
(72) SŁOWIK EMILIAN
(54) Przyrząd do wiązania prętów zbrojeniowych
(55)

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

06-09
(11) 24031
(22) 2017 10 26
KOWALCZYK LUIZA, Zamość, PL.
KOWALCZYK LUIZA
Kształtka do poduszki do karmienia bliźniąt

1251

07-05
(11) 24035
(22) 2017 11 24
(21) 26035
SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
GUO XIANGJUN
Suszarka na pranie

(21) 25966

(51) 23-03
(11) 24036
(22) 2017 09 13
(21) 25859
(73) STACHNIK ŁUKASZ RZT TECHNIKA GRZEWCZA, Wiatowice, PL.
(72) STACHNIK ŁUKASZ

1252
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(54) Zespół przyłączeniowy medium grzewczego
(55)

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

23-03
(11) 24037
(22) 2017 09 13
(21) 25860
STACHNIK ŁUKASZ RZT TECHNIKA GRZEWCZA, Wiatowice, PL.
STACHNIK ŁUKASZ
Zespół przyłączeniowy medium grzewczego

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

25-01
(11) 24038
(22) 2017 12 01
(21) 26061
WOLSZON RYSZARD WOLSZON, Żelistrzewo, PL.
WOLSZON RYSZARD
Deska elewacyjna

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

Nr 4/2018

14-01
(11) 24039
(22) 2017 10 09
(21) 25924
WIELOGÓRSKI GRZEGORZ WIGG ART, Bydgoszcz, PL.
WIELOGÓRSKI GRZEGORZ
Kolumna głośnikowa

(51) 19-08
(11) 24040
(22) 2017 11 02
(21) 25982
(73) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SPÓŁKA AKCYJNA,
Mielec, PL.
(72) BOGDAN JANUSZ
(54) Etykieta opakowania
(55)

(51) 19-08
(11) 24041
(22) 2017 11 22
(21) 26027
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

(51) 13-99
(11) 24042
(22) 2017 09 09
(73) LIGNOWSKI SŁAWOMIR, Poznań, PL.

(21) 25831

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) LIGNOWSKI SŁAWOMIR
(54) Instalacja drzewo fotowoltaiczne
(55)

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

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

09-03
(11) 24043
(22) 2017 10 09
MOMOT JERZY, Zaborze, PL.
MOMOT JERZY
Skrzynia

09-03
(11) 24044
(22) 2017 10 09
MOMOT JERZY, Zaborze, PL.
MOMOT JERZY
Skrzynia

1253

(54) Ozdoba wielkanocna
(55)

(21) 25927

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

11-01
(11) 24046
(22) 2017 08 30
GLAZA IRENEUSZ CHILLI, Straszyn, PL.
GLAZA IRENEUSZ
Biżuteria

(21) 25802

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

11-01
(11) 24047
(22) 2017 08 30
GLAZA IRENEUSZ CHILLI, Straszyn, PL.
GLAZA IRENEUSZ
Biżuteria

(21) 25803

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

19-08
(11) 24048
(22) 2016 08 16
(21) 24789
TWARDOWSKI MACIEJ CARTPOLAND, Wólka Mińska, PL.
TWARDOWSKI MACIEJ
Karta zbliżeniowa

(21) 25926

(51) 11-02
(11) 24045
(22) 2017 04 03
(21) 25445
(73) RAFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(72) SŁODCZYK RAFAŁ
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
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.
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
23630, 23635, 23636 2017 10 20 A. Wprowadzono zmia‑
nę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:DROMA SPÓŁKA
CYWILNA Z.WŁOSEK, J.WŁOSEK, Gliwice, Polska 241228430
i dokonanie wpisu: DROMA ZBIGNIEW WŁOSEK, Gliwice, Polska
272341760
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
25297

24864

25066
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
02023 2016-01-15
02662 2016-06-21
02999 2016-09-20
04329 2015-02-16
08259 2016-11-24
11039 2016-06-19
11494 2016-12-01
11552 2016-12-04
11636 2016-12-06

11679 2016-12-22
11680 2016-12-27
11715 2016-12-08
11716 2016-12-08
11797 2016-12-07
12039 2016-12-29
12243 2016-12-20
12337 2016-12-07
12611 2016-12-22

13068 2016-12-19
15079 2014-07-20
15868 2014-08-25
15900 2014-10-18
15904 2014-10-18
15953 2015-02-04
17140 2015-10-27
17377 2014-08-25
18039 2016-09-05
18041 2016-09-05
18042 2016-09-05
18054 2016-09-13
18198 2016-09-26
18248 2016-09-01
18250 2016-09-12
18255 2016-09-22
18259 2016-09-23
18260 2016-09-26
18261 2016-09-26
18262 2016-09-26
18263 2016-09-28
18264 2016-09-30
18306 2016-09-05
18307 2016-09-16
18308 2016-09-16
18365 2016-09-06
18366 2016-09-06
18367 2016-09-15
18373 2016-09-02
18374 2016-09-07
18375 2016-09-19
18376 2016-09-28
18377 2016-09-29
18379 2016-09-30
18387 2016-12-01
18419 2016-12-01
18423 2016-09-07
18424 2016-09-02
18429 2016-09-19
18430 2016-09-16
18439 2016-12-05
18440 2016-12-06
18441 2016-12-07
18442 2016-12-07
18443 2016-12-07
18444 2016-12-08
18445 2016-12-08
18447 2016-12-08
18448 2016-12-09
18449 2016-12-12
18458 2016-12-13
18461 2016-12-14
18465 2016-09-13
18472 2016-12-16
18473 2016-12-16
18474 2016-12-16
18475 2016-12-16
18476 2016-12-16
18477 2016-12-16
18478 2016-12-16
18479 2016-12-16
18480 2016-12-16
18481 2016-12-19
18486 2016-12-19
18491 2016-12-01
18492 2016-12-02
18495 2016-12-16

Nr 4/2018
18499 2016-12-19
18500 2016-12-19
18501 2016-12-19
18503 2016-12-20
18505 2016-12-21
18507 2016-12-22
18508 2016-12-23
18509 2016-12-12
18514 2016-12-19
18515 2016-12-28
18516 2016-12-28
18517 2016-12-28
18520 2016-12-30
18522 2016-09-26
18526 2016-12-16
18527 2016-12-16
18563 2016-09-22
18582 2016-09-07
18592 2016-12-09
18593 2016-12-12
18598 2016-12-05
18617 2016-12-14
18775 2016-02-21
18819 2016-09-09
18820 2016-09-09
18845 2016-09-13
18846 2016-09-13
18852 2016-12-14
18863 2016-12-06
19132 2016-12-19
19208 2016-09-09
19220 2016-12-21
19681 2016-09-07
16292 2015-03-11
03049 2016-10-11
03054 2016-10-12
03055 2016-10-12
03058 2016-10-12
03059 2016-10-12
03060 2016-10-12
03063 2016-10-15
03064 2016-10-16
03106 2016-10-25
03107 2016-10-25
03109 2016-10-31
03110 2016-10-31
11705 2016-10-25
13676 2016-10-09
18116 2016-10-03
18117 2016-10-03
18118 2016-10-03
18119 2016-10-05
18120 2016-10-19
18121 2016-10-20
18122 2016-10-20
18203 2016-10-26
03141 2016-10-17
03304 2016-10-08
03711 2016-10-31
10237 2016-10-05
11349 2016-10-30
11360 2016-10-30
11457 2016-10-25
11511 2016-10-23
11574 2016-10-30
11692 2016-10-27
11696 2016-10-30

Nr 4/2018
18199 2016-10-05
18202 2016-10-26
18204 2016-10-27
18207 2016-10-28
18265 2016-10-03
18267 2016-10-10
18268 2016-10-10
18269 2016-10-10
18270 2016-10-10
18273 2016-10-10
18274 2016-10-10
18280 2016-10-10
18285 2016-10-13
18286 2016-10-14
18287 2016-10-14
18296 2016-10-19
18309 2016-10-14
18313 2016-10-25
18351 2016-10-26
18388 2016-10-31
18405 2016-10-21
18467 2016-10-24
18297 2016-10-23
18468 2016-10-31
18595 2016-10-10
19389 2016-10-19
19682 2016-10-18
03116 2016-11-02
03132 2016-11-06
03245 2016-11-30
03281 2016-11-28
03300 2016-11-08
11467 2016-11-28
11476 2016-11-23
11551 2016-11-16
11612 2016-11-15
11613 2016-11-09
11639 2016-11-09
11640 2016-11-09
11641 2016-11-09
11650 2016-11-09
11651 2016-11-09
11652 2016-11-15
11654 2016-11-09
11657 2016-11-09
11681 2016-11-06
11702 2016-11-15
11706 2016-11-30
11785 2016-11-28
11802 2016-11-15
11837 2016-11-16
11945 2016-11-02
11946 2016-11-20
12032 2016-11-17
12048 2016-11-20
12067 2016-11-15
12068 2016-11-15
12069 2016-11-15
12168 2016-11-20
12179 2016-11-15
12210 2016-11-30
12387 2016-11-30
12574 2016-11-21
18224 2016-11-08
18243 2016-11-29
18256 2016-11-21
18314 2016-11-10
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18315 2016-11-10
18317 2016-11-10
18320 2016-11-14
18321 2016-11-14
18322 2016-11-14
18323 2016-11-14
18324 2016-11-14
18325 2016-11-14
18326 2016-11-14
18327 2016-11-14
18334 2016-11-15
18335 2016-11-16
18336 2016-11-14
18338 2016-11-18
18339 2016-11-18
18340 2016-11-21
18341 2016-11-21
18343 2016-11-21
18347 2016-11-29
18368 2016-11-07
18369 2016-11-07
18382 2016-11-24
18389 2016-11-02
18392 2016-11-14
18393 2016-11-09
18394 2016-11-10
18395 2016-11-10
18396 2016-11-10
18397 2016-11-10
18398 2016-11-10
18400 2016-11-15
18408 2016-11-15
18409 2016-11-16
18410 2016-11-18
18411 2016-11-18
18412 2016-11-18
18413 2016-11-18
18414 2016-11-23
18415 2016-11-25
18416 2016-11-28
18433 2016-11-08
18436 2016-11-28
18437 2016-11-28
18469 2016-11-09
18470 2016-11-16
18496 2016-11-15
18564 2016-11-29
18565 2016-11-10
18568 2016-11-21
18570 2016-11-22
18580 2016-11-03
18581 2016-11-29
18596 2016-11-09
18597 2016-11-09
18684 2016-11-24
18711 2016-11-24
18718 2016-11-24
18781 2016-11-24
18830 2016-11-04
18861 2016-11-09
18862 2016-11-09
18921 2016-11-22
19032 2016-11-24
19255 2016-11-15
19648 2016-11-22
20393 2016-11-30
22237 2016-11-02
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA W POLSCE
(51) 26-06 (11) DM/099 313 (15) 15.12.2017
(45) 02.02.2018
(73) STRANDS FORDONSKOMPONENTER AB, Hagalundsvägen,
SE-511 72 Fritsla (SE)
(54) Przednie światła do pojazdów
(55)

(51) 12-16 (11) DM/099 345 (15) 07.12.2017
(45) 02.02.2018
(73) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, 19 boulevard Jules Carteret,
F-69007 LYON (FR)
(54) Osłona chłodnicy pojazdu
(55)

(51) 14-02 (11) DM/099 540 (15) 06.07.2016
(45) 16.02.2018
(73) DOCK TECHNOLOGIES INC., 30 W. Mifflin St. 6th Floor, Madi‑
son WI 53703 (US)
(54) 1.-2.Urządzenia wyświetlające, które można nosić
(55)

(51) 14-02 (11) DM/099 541 (15) 06.07.2016
(45) 16.02.2018
(73) DOCK TECHNOLOGIES INC., 30 W. Mifflin St. 6th Floor, Madi‑
son WI 53703 (US)
(54) 1.-2.Urządzenia wyświetlające, które można nosić
(55)

(51) 09-05 (11) DM/099 572 (15) 20.09.2017
(45) 16.02.2018
(73) BELL DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, Brookdamm 21, 21217
Seevetal (DE)
(54) 1.-25 Opakowania jedzenia
(55)

1256

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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(51) 16-06 (11) DM/099 634 (15) 01.02.2018
(45) 16.02.2018
(73) CHANEL SARL, Quai du Général-Guisan 24, CH-1204
Genève (CH)
(54) 1.-3. Okulary, 4.-6. Oprawki okularów
(55)

Nr 4/2018
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(51) 12-08 (11) DM/099 754 (15) 05.02.2018
(45) 23.02.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1. Pojazd
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

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

134
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 303 701 do nr 304 900 oraz nr 209 305)
(111) 209305
(220) 2007 02 09
(210) 321153
(151) 2008 04 29
(441) 2007 05 14
(732) ŻUK IWONA, Olsztyn, PL; ŻUK ALEKSANDER, Olsztyn, PL; ŻUK
MICHAŁ, Olsztyn, PL
(540) ALARMEX
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 02.01.01, 02.01.15, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgromadzenie i zestawienie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku‑
pować w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanej w sprzedaży takich
wyrobów jak: systemy alarmowe, systemy ograniczenia dostępu, sej‑
fy, agencje eksportowo‑importowe, 37 usługi w zakresie instalowa‑
nia i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, 45 agencje ochrony
nocnej, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, cywilna ochrona,
ochrona osobista, nadzór nocny, monitoring systemów bezpieczeń‑
stwa i antywłamaniowych.
(111) 303701
(220) 2017 02 16
(210) 467712
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) BMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) bmc Budujemy Twoje Marzenia
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, analizy finan‑
sowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, do‑
radztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo w pozyskiwaniu
finansowania z banków i innych instytucji, doradztwo podatkowe,
usługi finansowe, usługi tworzenia funduszu inwestycyjnego, usługi
tworzenia struktury inwestycji, przygotowywanie dokumentacji biz‑
nesowej, w tym biznes plany, prognozy finansowe, finansowa doku‑
mentacja kredytowa, wszystkie powyższe związane z obsługą rynku
nieruchomości, ubezpieczenia wszelkiego typu, działalność multia‑
gencji kredytowych, agencji brokerskich, informacje o ubezpiecze‑
niach, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży i najmie nieruchomości mieszkaniowych, biurowych,
komercyjnych, realizacja inwestycji mieszkaniowych lub komercyj‑
nych, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa majątku nierucho‑
mego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmo‑
wanie nieruchomości, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów,
wynajem nieruchomości, w tym wynajmowanie lokali usługowych
i mieszkalnych, 37 budownictwo, budownictwo mieszkalne, budow‑
nictwo przemysłowe, działalność deweloperska‑wielomieszkaniowa
związana z budownictwem, nadzór budowlany, doradztwo inżynie‑
ryjne, czyszczenie budynków, informacja budowlana, instalowanie
drzwi i okien, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowa‑
nie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, izolo‑
wanie budynków, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowa‑
nie, konserwacja i naprawy komputerów, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża‑
rowych, lakierowanie, malowanie, murowanie, montaż rusztowań,
niszczenie szkodników, renowacja mebli, tapetowanie, tynkowanie,
rozbiórka budynków, tapicerowanie mebli, wynajem sprzętu bu‑
dowlanego, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, 43 biura
zakwaterowania (hotele, pensjonaty), domy turystyczne, hotele dla
zwierząt, motele, pensjonaty, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, rezerwacja miejsc w hotelach,
pensjonatach, motelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tym‑
czasowego zakwaterowania, usługi tymczasowego zakwaterowania,
usługi restauracyjne, wynajem budynków przenośnych, zapewnia‑
nie obiektów i wyposażenia kempingowego.
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(111) 303702
(220) 2017 03 21
(210) 467715
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) PISKAŁA ADAM PHUT HAKA, Rejowiec Fabryczny, PL.
(540) HAKA WENT
(540)

(531) 07.03.25, 07.01.22, 27.05.01
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania.
(111) 303703
(220) 2017 02 17
(210) 467727
(151) 2017 10 09
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 560
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla‑
chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa‑
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar‑
stwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, nielecznicze produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 303704
(220) 2017 02 17
(210) 467735
(151) 2017 10 09
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 575
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla‑
chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa‑
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar‑
stwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
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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) 303705
(220) 2017 02 17
(210) 467753
(151) 2017 10 11
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) GASTRO‑PUR VC 642
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.01.04, 01.01.09, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki I preparaty neu‑
tralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla‑
chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa‑
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar‑
stwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, nielecznicze produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 303706
(220) 2017 02 19
(151) 2017 10 10
(441) 2017 04 18
(732) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) born2be
(540)

(210) 467828

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okry‑
cia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, ża‑
kiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kami‑
zelki do ochrony przed wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukien‑
ki, 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
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drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrza‑
ne, berety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki,
rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w zakresie de‑
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy,
marketing internetowy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi po‑
średnictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla na‑
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(111) 303707
(220) 2017 02 20
(210) 467854
(151) 2017 10 09
(441) 2017 04 18
(732) WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wągrowiec, PL.
(540) WEGA Symfonia smaku
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.17.10, 24.17.13, 24.17.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczne środki do konserwacji artykułów spożyw‑
czych, 29 surówki, sałatki, orzechy i migdały spreparowane, płatki
migdałów, płatki kokosowe, nasiona słonecznika do celów spo‑
żywczych, rodzynki, owoce kandyzowane, 30 przyprawy, ekstrakty
przypraw, aromaty do żywności, skrobia do celów spożywczych,
środki wiążące do artykułów spożywczych, zagęszczacze do celów
spożywczych, sól do konserwowania żywności, sosy do mięs, sosy
pomidorowe i sałatkowe, marynaty do mięs,, 31 orzechy, migdały,
39 świadczenie usług konfekcjonowania produktów spożywczych.
(111) 303708
(220) 2017 02 21
(210) 467902
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HL HASCO‑LEK WROCŁAW WYBIERAJ POLSKIE PRODUKTY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.05.06, 26.05.09, 26.05.15, 26.05.18, 26.01.05, 26.01.15,
26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 03.11.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywa‑
nia pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utlenio‑
na do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza‑
jące, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze
żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do ce‑
lów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgo‑
we, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki na‑
sączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, prepara‑
ty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby
do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, ka‑
dzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz‑
nych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki
kosmetyczne: mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wa‑
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zelina, zestawy kosmetyczne: kosmetyki upiększające, kremy, kremy
wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy,
kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów,
ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne
stosowane jako detergenty, lotony do celów kosmetycznych, prepara‑
ty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań,
mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia,
mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, od‑
świeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, pre‑
paraty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, pre‑
paraty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny
kosmetyczne: płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych,
pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony,
ściereczki nasączone detergentami, środki do czyszczenia zębów, talk,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, prepa‑
raty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych:
woda zapachowa: woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybiela‑
nia zębów: zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwie‑
rząt domowych., 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycz‑
nych, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych,
napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, mate‑
riały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów me‑
dycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz‑
nych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów,
materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryj‑
nych, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych:
czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceu‑
tycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów far‑
maceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki
do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze,
środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła de‑
zynfekujące, mydła lecznicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób
niepełnosprawnych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycz‑
nych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy,
lampy do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do ce‑
lów medycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych,
nosze używane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych,
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki do ce‑
lów medycznych, urządzenia do masażu, urządzenia do rehabilitacji
fizycznej do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny i kacz‑
ki sanitarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespala‑
nia kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych
lub dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gorsety
do celów medycznych, igły do celów medycznych, implanty chirur‑
giczne składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce pod‑
grzewane elektrycznie, do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski
‑czwórnogi do celów medycznych, maski anestezjologiczne, maski
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel medycz‑
ny, miski do celów medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul,
obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów
chirurgicznych, protezy, protezy kończyn, prowadniki do celów me‑
dycznych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządze‑
nia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia
do sztucznego oddychania, wyciągi do celów medycznych, zakrapla‑
cze do celów medycznych, worki na wodę do celów medycznych, pro‑
tezy ortopedyczne, szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, im‑
planty ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania
mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicz‑
nej, badania rynkowe, badania marketingowe, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej),
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kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w ce‑
lach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa‑
rów, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo‑
wych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty‑
styczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, promocja ochrony
zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, analizy
rynkowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farma‑
ceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, eksport‑import,
kreowanie wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, publikacja tekstów reklamowych, także za pośrednictwem
sieci komputerowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyj‑
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), orga‑
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo‑
wanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowa‑
nie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on‑line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do po‑
brania), usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi
trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opracowania
graficznego inne niż do celów reklamowych, 44 ośrodki zdrowia, po‑
moc medyczna, szpitale, usługi medyczne, porady w zakresie farma‑
kologii, fizjoterapia, usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usłu‑
gi kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka
zdrowotna, porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi
logopedyczne.

(111) 303709
(220) 2017 02 21
(210) 467903
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) WYBRAŁEŚ POLSKI PRODUKT DZIĘKUJEMY!
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.16, 01.17.11, 01.17.17, 24.17.20
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywa‑
nia pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utlenio‑
na do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza‑
jące, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze
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żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do ce‑
lów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgo‑
we, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasą‑
czone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów ko‑
smetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, ka‑
dzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych wło‑
sów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosme‑
tyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina,
zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybiela‑
jące do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy
do ciała, kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane
jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do maki‑
jażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny
zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, my‑
dła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze
do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme‑
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielę‑
gnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne,
płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, prepa‑
raty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączo‑
ne detergentami, środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaleto‑
we, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa,
woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywa‑
cze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych,
5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, żywność diete‑
tyczna przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne
przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów lecz‑
niczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetycz‑
ne do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceu‑
tycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceu‑
tycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żyw‑
ność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żyw‑
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz‑
nych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały dentystycz‑
ne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów me‑
dycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat‑
ków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa
do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, piguł‑
ki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywa‑
nia ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne,
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagno‑
styczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętnicze‑
go krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnospraw‑
nych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, ekrany
radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy, lampy do ce‑
lów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycz‑
nych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze uży‑
wane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież
specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki do celów me‑
dycznych, urządzenia do masażu, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządze‑
nia i przyrządy do fizjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże ortope‑
dyczne na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki sani‑
tarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania
kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub
dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gorsety do ce‑
lów medycznych, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewa‑
ne elektrycznie, do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski
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‑czwórnogi do celów medycznych, maski anestezjologiczne, maski
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel medycz‑
ny, miski do celów medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul, obu‑
wie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów
chirurgicznych, protezy, protezy kończyn, prowadniki do celów me‑
dycznych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządze‑
nia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia
do sztucznego oddychania, wyciągi do celów medycznych, zakrapla‑
cze do celów medycznych, worki na wodę do celów medycznych, pro‑
tezy ortopedyczne, szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, im‑
planty ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania
mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicz‑
nej, badania rynkowe, badania marketingowe, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej),
kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w ce‑
lach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa‑
rów, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo‑
wych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty‑
styczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, promocja ochrony
zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, analizy
rynkowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farma‑
ceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, eksport‑import,
kreowanie wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, publikacja tekstów reklamowych, także za pośrednictwem
sieci komputerowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyj‑
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organi‑
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowa‑
nie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tek‑
stów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on‑line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do po‑
brania), usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi
trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opracowania
graficznego inne niż do celów reklamowych, 44 ośrodki zdrowia, po‑
moc medyczna, szpitale, usługi medyczne, porady w zakresie farmako‑
logii, fizjoterapia, usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi
kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna,
porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi
terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.

(111) 303710
(220) 2017 02 21
(210) 467905
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HL HASCO‑LEK WROCŁAW WYBIERAJ POLSKIE PRODUKTY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.05.06, 26.05.09, 26.05.15, 26.05.18, 26.01.05, 26.01.15,
26.01.18, 25.05.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 03.11.01
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywa‑
nia pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utlenio‑
na do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza‑
jące, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze
żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do ce‑
lów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergen‑
ty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce‑
lów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypo‑
ślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demaki‑
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, eks‑
trakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło do gole‑
nia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowy‑
wania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skó‑
ry, maseczki kosmetyczne: mleczko kosmetyczne, kosmetyki do od‑
chudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne: kosmetyki upiększające,
kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy,
kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum,
lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, lotony do celów ko‑
smetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry
do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetycz‑
ne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła prze‑
ciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pie‑
lęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne: płyny po goleniu, pomady
do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę‑
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, środki
do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne,
odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki,
wata do celów kosmetycznych: woda zapachowa: woda toaletowa,
sole wybielające, żele do wybielania zębów: zmywacze do paznokci,
produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki
pomocnicze do celów medycznych, żywność dietetyczna przystoso‑
wana do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leczni‑
cze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych, żele
do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, od‑
żywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, prepara‑
ty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowa‑
na przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana
przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i we‑
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno
‑farmaceutyczne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze
do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy
do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pa‑
stylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz‑
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki
bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty anty‑
septyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 10 apa‑
ratura i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, artykuły
ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, ekrany radiologiczne do ce‑
lów medycznych, elektrokardiografy, lampy do celów medycznych,
łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, meble wyko‑
nane specjalnie do celów medycznych, nosze używane w karetkach
pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież specjalna używana
w salach operacyjnych, strzykawki do celów medycznych, urządzenia
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do masażu, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycz‑
nych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana,
bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki sanitarne, baseny sani‑
tarne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, cewniki, fotele
dentystyczne, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, gal‑
waniczna aparatura terapeutyczna, gorsety do celów medycznych,
igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się
ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycz‑
nie, do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski‑czwórnogi do ce‑
lów medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego od‑
dychania, maski stosowane przez personel medyczny, miski do celów
medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul, obuwie ortotyczne,
nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych,
protezy, protezy kończyn, prowadniki do celów medycznych, kołnie‑
rze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządzenia do ćwiczeń
fizycznych do celów medycznych, urządzenia do sztucznego oddy‑
chania, wyciągi do celów medycznych, zakraplacze do celów medycz‑
nych, worki na wodę do celów medycznych, protezy ortopedyczne,
szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, implanty ortopedycz‑
ne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku
w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicznej, badania ryn‑
kowe, badania marketingowe, handlowe informacje i porady udziela‑
ne konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), kolportaż pró‑
bek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub re‑
klamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa‑
rów, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama ze‑
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu‑
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz‑
nego, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wyna‑
jem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
kach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy inter‑
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi rekla‑
mowe, promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów,
agencje reklamowe, analizy rynkowe, handel oraz handel detaliczny
w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycz‑
nych i spożywczych, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż
próbek, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy da‑
nych, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, eksport‑import, kreowanie wizerunku, reklama,
także za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacja tekstów re‑
klamowych, także za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 organi‑
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie
konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sporto‑
wych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), udostępnianie filmów on‑line nie do pobrania, udostęp‑
nianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi klubów
zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi trenerskie, usługi trene‑
ra osobistego, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż
do celów reklamowych, 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpi‑
tale, usługi medyczne, porady w zakresie farmakologii, fizjoterapia,
usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycznej,
opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, porady psycho‑
logiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne,
usługi medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.

(111) 303711
(220) 2017 02 21
(210) 467906
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
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(540) HL HASCO‑LEK WROCŁAW POLSKI, ZAUFANY PRODUCENT
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 03.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywa‑
nia pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utlenio‑
na do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza‑
jące, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze
żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do ce‑
lów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgo‑
we, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasą‑
czone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów ko‑
smetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, ka‑
dzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych wło‑
sów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosme‑
tyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina,
zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybiela‑
jące do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy
do ciała, kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane
jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do maki‑
jażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny
zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, my‑
dła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze
do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme‑
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielę‑
gnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne,
płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, prepa‑
raty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączo‑
ne detergentami, środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaleto‑
we, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa,
woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywa‑
cze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych,
5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, żywność diete‑
tyczna przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne
przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów lecz‑
niczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetycz‑
ne do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceu‑
tycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceu‑
tycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żyw‑
ność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żyw‑
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz‑
nych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały dentystycz‑
ne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów me‑
dycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat‑
ków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa
do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, piguł‑
ki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywa‑
nia ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne,
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preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze., 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagno‑
styczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętnicze‑
go krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnospraw‑
nych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, ekrany
radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy, lampy do ce‑
lów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycz‑
nych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze uży‑
wane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież
specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki do celów me‑
dycznych, urządzenia do masażu, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządze‑
nia i przyrządy do fizjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże ortope‑
dyczne na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki sani‑
tarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania
kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub
dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gorsety do ce‑
lów medycznych, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewa‑
ne elektrycznie, do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski
‑czwórnogi do celów medycznych, maski anestezjologiczne, maski
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel medycz‑
ny, miski do celów medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul, obu‑
wie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów
chirurgicznych, protezy, protezy kończyn, prowadniki do celów me‑
dycznych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządze‑
nia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia
do sztucznego oddychania, wyciągi do celów medycznych, zakrapla‑
cze do celów medycznych, worki na wodę do celów medycznych, pro‑
tezy ortopedyczne, szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, im‑
planty ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania
mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicz‑
nej, badania rynkowe, badania marketingowe, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej),
kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w ce‑
lach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa‑
rów, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo‑
wych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty‑
styczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, promocja ochrony
zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, analizy
rynkowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farma‑
ceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, eksport‑import,
kreowanie wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, publikacja tekstów reklamowych, także za pośrednictwem
sieci komputerowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyj‑
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organi‑
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowa‑
nie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tek‑
stów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on‑line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do po‑
brania), usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi
trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opracowania
graficznego inne niż do celów reklamowych, 44 ośrodki zdrowia, po‑
moc medyczna, szpitale, usługi medyczne, porady w zakresie farmako‑
logii, fizjoterapia, usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi
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kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna,
porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi
terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.

(111) 303712
(220) 2013 05 20
(210) 414468
(151) 2015 12 15
(441) 2013 09 02
(732) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) SAMBUSEPT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty podnoszące
odporność organizmu, preparaty witaminowe, odżywki i prepara‑
ty wzmacniające do celów leczniczych, suplementy diety do celów
leczniczych, dietetyczne środki specjalnego przeznaczenia medycz‑
nego, 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 sub‑
stancje przystosowane do celów medycznych, syropy do użytku
farmaceutycznego, soki owocowe do użytku farmaceutycznego,
guma do żucia do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywno‑
ści do celów medycznych, 29 dietetyczne produkty żywnościowe
do celów żywienia niezawarte w innych klasach, preparaty roślinne
do niemedycznych celów dietetycznych, dietetyczne produkty spo‑
żywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, dodatki do żyw‑
ności pochodzenia roślinnego nie do celów medycznych, zupy diete‑
tyczne do celów żywienia, koncentraty i odżywki dla celów żywienia
niezawarte w innych klasach z dodatkiem witamin, składników mi‑
neralnych, pierwiastków śladowych, aminokwasów i kwasów tłusz‑
czowych, 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 diete‑
tyczne 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 ce‑
lów żywienia, produkty probiotyczne, herbaty ziołowe nie do celów
medycznych, słodycze dietetyczne do celów żywienia, żywność
dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produk‑
ty spożywcze na bazie zbóż do celów żywienia, preparaty zbożowe
dietetyczne do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów ży‑
wienia, koncentraty i odżywki węglowodanowe, artykuły spożywcze
uzupełniające, koncentraty i odżywki dla celów żywienia niezawar‑
te 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, energe‑
tyczne i izotoniczne.
(111) 303713
(220) 2014 01 31
(210) 424363
(151) 2017 10 20
(441) 2014 05 12
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, żólty, zielony
(531) 01.15.15, 26.04.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe ładowalne, gry komputero‑
we, aplikacje komputerowe i programy do pobrania, aplikacje kom‑
puterowe i programy nagrane, 38 przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, zapewnianie dostępu do dzien‑
ników, forów i blogów internetowych, usługi portalu internetowego,
zapewnianie dostępu do stron internowanych, nadawanie progra‑
mów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, 41 pi‑
sanie blogów i wpisów na forach dla osób trzecich, publikowanie tek‑
stów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne
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on‑line materiałów niepobieralnych, publikacja materiałów dostęp‑
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie
gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych on‑line z kompute‑
rowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 42 tworzenie
oprogramowania blogów i forów dla osób trzecich, utrzymywanie
blogów i forów dla osób trzecich, hosting treści cyfrowych w posta‑
ci dzienników, forów i blogów on‑line, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywa‑
nego do tworzenia i publikacji dzienników, forów i blogów on‑line,
opracowywanie, utrzymywanie i aktualizowanie wyszukiwarki sieci
telekomunikacyjnej, w tym internetowej, hosting internetowych
stron, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.

(111) 303714
(220) 2014 01 31
(210) 424364
(151) 2017 10 20
(441) 2014 05 12
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) KROPLA SMAKU BY OLIWIER
(510), (511) 9 programy komputerowe ładowalne, gry komputero‑
we, aplikacje komputerowe i programy do pobrania, aplikacje kom‑
puterowe i programy nagrane, 38 przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, zapewnianie dostępu do dzien‑
ników, forów i blogów internetowych, usługi portalu internetowego,
zapewnianie dostępu do stron internowanych, nadawanie progra‑
mów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, 41 pi‑
sanie blogów i wpisów na forach dla osób trzecich, publikowanie tek‑
stów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne
on‑line materiałów niepobieralnych, publikacja materiałów dostęp‑
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie
gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych online z kompute‑
rowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 42 tworzenie
oprogramowania blogów i forów dla osób trzecich, utrzymywanie
blogów i forów dla osób trzecich, hosting treści cyfrowych w posta‑
ci dzienników, forów i blogów on‑line, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywa‑
nego do tworzenia i publikacji dzienników, forów i blogów on‑line,
opracowywanie, utrzymywanie i aktualizowanie wyszukiwarki sieci
telekomunikacyjnej, w tym internetowej, hosting internetowych
stron, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.
(111) 303715
(220) 2014 01 31
(210) 424365
(151) 2017 10 20
(441) 2014 05 12
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) KROPLA SMAKU
(510), (511) 9 programy komputerowe ładowalne, gry komputero‑
we, aplikacje komputerowe i programy do pobrania, aplikacje kom‑
puterowe i programy nagrane, 38 przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, zapewnianie dostępu do dzien‑
ników, forów i blogów internetowych, usługi portalu internetowego,
zapewnianie dostępu do stron internowanych, nadawanie progra‑
mów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, 41 pi‑
sanie blogów i wpisów na forach dla osób trzecich, publikowanie tek‑
stów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne
on‑line materiałów niepobieralnych, publikacja materiałów dostęp‑
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie
gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych online z kompute‑
rowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 42 tworzenie
oprogramowania blogów i forów dla osób trzecich, utrzymywanie
blogów i forów dla osób trzecich, hosting treści cyfrowych w posta‑
ci dzienników, forów i blogów on‑line, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywa‑
nego do tworzenia i publikacji dzienników, forów i blogów on‑line,
opracowywanie, utrzymywanie i aktualizowanie wyszukiwarki sieci
telekomunikacyjnej, w tym internetowej, hosting internetowych
stron, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.
(111) 303716
(220) 2014 04 30
(151) 2017 11 17
(441) 2014 08 18
(732) DR MAX PHARMA LIMITED, LONDYN, GB.

(210) 428067
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(540) EQUILIBRIA
(510), (511) 3 mydło antyperspiracyjne, farby kosmetyczne, mleczko
toaletowe, preparaty do czyszczenia sztucznej szczęki, dezodoranty
dla ludzi lub zwierząt, preparaty depilacyjne, mydło dezodoryzujące,
mydła dezynfekcyjne, żele do wybielania zębów, preparaty do golenia
i po goleniu, ałun, preparaty kosmetyczne, sole do kąpieli z wyłącze‑
niem soli do celów medycznych, kremy kosmetyczne, lakier do wło‑
sów, lakier do paznokci, błyszczyk do ust, mleczko migdałowe do ce‑
lów kosmetycznych, mydła lecznicze, środki myjące do higieny
intymnej i preparaty dezodoryzujące, zmywacze do paznokci, oleje
do celów toaletowych, perfumy, pumeks, płyn do twarzy do celów ko‑
smetycznych, preparaty przeciwpotne jako artykuły toaletowe, prepa‑
raty do czyszczenia protez zębowych, szminki, suche szampony, szam‑
pony, szampony dla zwierząt domowych, preparaty toaletowe,
chusteczki kosmetyczne nasączone płynem do twarzy, płyny do płu‑
kania jamy ustnej z wyłączeniem płynów do celów medycznych, wata
do artykułów perfumeryjnych, pałeczki z watą do celów kosmetycz‑
nych, wata do celów kosmetycznych, wazelina z ropy naftowej do ce‑
lów kosmetycznych, wyszczuplające preparaty kosmetyczne, pasty
do zębów, 5 produkty farmaceutyczne i inne produkty lecznicze dla
ludzi i zwierząt – z wyłączeniem leków przeznaczonych dla koni,
w szczególności tampony chłonne, wata absorpcyjna, alginiany jako
suplementy diety, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów
farmaceutycznych, aminokwasy do celów medycznych, analgetyki,
anestetyki, leki na robaki, preparaty antybakteryjne i dezynfekcyjne,
antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, leki przeciwgorącz‑
kowe, antyseptyki, antyuryki, błoto lecznicze, preparaty bakteryjne
do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamy do celów medycz‑
nych, dwuwęglan sodu do celów farmaceutycznych, preparaty białko‑
we do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycz‑
nych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
bizmutowe do celów farmaceutycznych, preparaty bronchodylatacyj‑
ne, preparaty ścierne do zębów, herbaty ziołowe do celów medycz‑
nych, zioła, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, szarpie
do celów farmaceutycznych, sole wywołujące kichanie, czopki, prepa‑
raty do czyszczenia szkieł kontaktowych, dezodoranty innego prze‑
znaczenia niż dla ludzi i zwierząt, detergenty do celów medycznych,
dziecięce majtki pieluchowe, preparaty dezynfekcyjne do celów higie‑
nicznych, sprzęt diagnostyczny do celów medycznych, preparaty che‑
miczne do diagnozowania ciąży, substancje dietetyczne przystosowa‑
ne do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana
do celów medycznych, środki ułatwiające trawienie do celów farma‑
ceutycznych, suplementy diety, mn inerały, narkotyki do celów me‑
dycznych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty
enzymatyczne do celów weterynaryjnych, eukaliptol do celów farma‑
ceutycznych, preparaty farmaceutyczne, fenkuł do celów medycz‑
nych, enzymy do celów farmaceutycznych, formaldehyd do celów far‑
maceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, glukoza, suplementy
diety, gliceryna do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceu‑
tycznych, gumiguta do celów medycznych, preparaty przeciw hemo‑
roidom, pałeczki hemostatyczne, gojące (lecznicze) grzybki (niespo‑
żywcze), hormony do celów medycznych, plastry z gorczycą, majtki
higieniczne, chusteczki higieniczne, podpaski higieniczne, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, chinina do celów medycz‑
nych, opatrunki chirurgiczne, maseczki chirurgiczne, wodzian chloralu
do celów farmaceutycznych, infuzje medyczne, jodki i jod do celów
farmaceutycznych, nalewka jodowa, jojoba, majtki chłonne dla pa‑
cjentów nietrzymających moczu, winny kamień do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki na leki, karbol jako środek przeciw pasożytom, ko‑
kaina do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych,
przyprawy lecznicze, lecznicze sole kąpielowe, kreozot (olejowa mie‑
szanina substancji fenolitycznych) do celów farmaceutycznych, kurara,
leki na odciski, laktoza do celów farmaceutycznych, lakiery do zębów,
środki przeczyszczające, lecytyna do celów medycznych, leki na zęby,
leki przeznaczone dla ludzi, leki weterynaryjne, apteczki wraz z zawar‑
tością, preparaty lecznicze na porost włosów, kleje do sztucznych
szczęk, sztyft dezynfekujący, leukoplast, maści w płynie, magnezja
(tlenek magnezu) do celów farmaceutycznych, maści na oparzenia sło‑
neczne, maści do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów
medycznych, wlewy lecznicze, tampony menstruacyjne, mentol
do celów medycznych, mikroorganizmy, mikroorganizmy wykorzysty‑
wane w medycynie i weterynarii, wody mineralne do celów medycz‑
nych, mleko w proszku dla niemowląt, preparaty na odciski, plastry,
napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, bransoletki
przeciwreumatyczne, narkotyki do celów medycznych, kompresy,
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opatrunki uciskowe, octany do celów farmaceutycznych, oleje do ce‑
lów medycznych, tabletki opalające, opiaty do celów medycznych,
kapsułki opłatkowe do celów farmaceutycznych, opodeldok, intymne
środki nawilżające, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, pa‑
stylki do celów farmaceutycznych, taśmy do podpasek, pektyna do ce‑
lów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, nadtle‑
nek wodoru do celów medycznych, pieluchy, pieluchy dla zwierząt
domowych, preparaty chemiczne do usuwania pleśni, poduszki
do karmienia piersią, suplementy diety, żywność dietetyczna, środki
przeczyszczające, propolis do celów farmaceutycznych, obroże prze‑
ciw pasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciw pasożytnicze, prze‑
ciwreumatyczne bransolety i pierścienie, preparaty do niszczenia roz‑
toczy, preparaty zmniejszające apetyt do celów medycznych, bibułka
testowa do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki odstrasza‑
jące owady, olej rycynowy do celów medycznych, roztwory do socze‑
wek kontaktowych, środki uspokajające, syropy do celów farmaceu‑
tycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole mineralne, steroidy,
sulfonamidy jako leki, leki hamujące krwawienie, skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, nalewki (produkty farmaceu‑
tyczne), preparaty na brodawki, węgiel aktywny do celów farmaceu‑
tycznych, środki nasenne, wata do celów medycznych, preparaty wita‑
minowe, błonnik pokarmowy, podpaski i tampony dla kobiet, wody
mineralne do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, gumy
do żucia do celów medycznych, produkty homeopatyczne, produkty
stomatologiczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów takich
jak‑mydło antyperspiracyjne, farby kosmetyczne, mleczko toaletowe,
preparaty do czyszczenia sztucznej szczęki, dezodoranty dla ludzi lub
zwierząt, preparaty depilacyjne, mydło dezodorujące, mydła dezyn‑
fekcyjne, żele do wybielania zębów, preparaty do golenia i po goleniu,
ałun, preparaty kosmetyczne, sole do kąpieli z wyłączeniem soli do ce‑
lów medycznych, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakier do pa‑
znokci, błyszczyk do ust, mleczko migdałowe do celów kosmetycz‑
nych, mydła lecznicze, środki myjące do higieny intymnej i preparaty
dezodorujące, zmywacze do paznokci, oleje do celów toaletowych,
perfumy, pumeks, płyn do twarzy do celów kosmetycznych, preparaty
przeciwpotne jako artykuły toaletowe, preparaty do czyszczenia pro‑
tez zębowych, szminki, suche szampony, szampony, szampony dla
zwierząt domowych, preparaty toaletowe, chusteczki kosmetyczne
nasączone płynem do twarzy, płyny do płukania jamy ustnej z wyłą‑
czeniem płynów do celów medycznych, wata do artykułów perfume‑
ryjnych, pałeczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów ko‑
smetycznych, wazelina z ropy naftowej do celów kosmetycznych,
wyszczuplające preparaty kosmetyczne, pasty do zębów, produkty
farmaceutyczne i inne produkty lecznicze dla ludzi i zwierząt, w szcze‑
gólności tampony chłonne, wata absorpcyjna, alginiany jako suple‑
menty diety, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów farma‑
ceutycznych, aminokwasy do celów medycznych, analgetyki,
anestetyki, leki na robaki, preparaty antybakteryjne i dezynfekcyjne,
antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, leki przeciwgorącz‑
kowe, antyseptyki, antyuryki, błoto lecznicze, preparaty bakteryjne
do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamy do celów medycz‑
nych, dwuwęglan sodu do celów farmaceutycznych, preparaty białko‑
we do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycz‑
nych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
bizmutowe do celów farmaceutycznych, preparaty bronchodylatacyj‑
ne, preparaty ścierne do zębów, herbaty ziołowe do celów medycz‑
nych, zioła, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, szarpie
do celów farmaceutycznych, sole wywołujące kichanie, czopki, prepa‑
raty do czyszczenia szkieł kontaktowych, dezodoranty innego prze‑
znaczenia niż dla ludzi i zwierząt, detergenty do celów medycznych,
dziecięce majtki pieluchowe, preparaty dezynfekcyjne do celów higie‑
nicznych, sprzęt diagnostyczny do celów medycznych, preparaty che‑
miczne do diagnozowania ciąży, substancje dietetyczne przystosowa‑
ne do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana
do celów medycznych, środki ułatwiające trawienie do celów farma‑
ceutycznych, suplementy diety, minerały, narkotyki do celów medycz‑
nych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty en‑
zymatyczne do celów weterynaryjnych, eukaliptol do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, fenkuł do celów me‑
dycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, formaldehyd do ce‑
lów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, glukoza, glice‑
ryna do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych,
gumiguta do celów medycznych, preparaty przeciw hemoroidom,
pałeczki hemostatyczne, gojące (lecznicze) grzybki (niespożywcze),
hormony do celów medycznych, plastry z gorczycą, majtki higienicz‑
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ne, chusteczki higieniczne, podpaski higieniczne, preparaty chemicz‑
ne do celów farmaceutycznych, chinina do celów medycznych, opa‑
trunki chirurgiczne, maseczki chirurgiczne, wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, infuzje medyczne, jodki i jod do celów farmaceu‑
tycznych, nalewka jodowa, jojoba, majtki chłonne dla pacjentów nie‑
trzymających moczu, winny kamień do celów farmaceutycznych, kap‑
sułki na leki, karbol (środek przeciw pasożytom), kokaina do celów
medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, przyprawy lecz‑
nicze, lecznicze sole kąpielowe, kreozot (olejowa mieszanina substan‑
cji fenolitycznych) do celów farmaceutycznych, kurara, leki na odciski,
laktoza do celów farmaceutycznych, lakiery do zębów, środki prze‑
czyszczające, lecytyna do celów medycznych, leki na zęby, leki prze‑
znaczone dla ludzi, leki weterynaryjne, apteczki wraz z zawartością,
preparaty lecznicze na porost włosów, kleje do sztucznych szczęk,
sztyft dezynfekujący, leukoplast, maści w płynie, magnezja (tlenek ma‑
gnezu) do celów farmaceutycznych, maści na oparzenia słoneczne,
maści do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów me‑
dycznych, wlewy lecznicze, tampony menstruacyjne, mentol do celów
medycznych, mikroorganizmy wykorzystywane w medycynie i wete‑
rynarii, wody mineralne do celów medycznych, mleko w proszku dla
niemowląt, preparaty na odciski, plastry, napoje dietetyczne przysto‑
sowane do celów medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne, nar‑
kotyki do celów medycznych, kompresy, opatrunki uciskowe, octany
do celów farmaceutycznych, oleje do celów medycznych, tabletki opa‑
lające, opiaty do celów medycznych, kapsułki opłatkowe do celów far‑
maceutycznych, opodeldok, intymne środki nawilżające, taśmy samo‑
przylepne do celów medycznych, pastylki do celów farmaceutycznych,
taśmy do podpasek, pektyna do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, nadtlenek wodoru do celów medycz‑
nych, pieluchy, pieluchy dla zwierząt domowych, preparaty chemiczne
do usuwania pleśni, poduszki do karmienia piersią, środki przeczysz‑
czające, propolis do celów farmaceutycznych, obroże przeciwpasożyt‑
nicze dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze, przeciwreuma‑
tyczne bransolety, preparaty do niszczenia roztoczy, preparaty
zmniejszające apetyt do celów medycznych, bibułka testowa do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki odstraszające owady, olej
rycynowy do celów medycznych, roztwory do soczewek kontakto‑
wych, środki uspokajające, syropy do celów farmaceutycznych, sole
do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, steroidy, sulfonamidy
jako leki, leki hamujące krwawienie, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, nalewki jako produkty farmaceutyczne, prepa‑
raty na brodawki, węgiel aktywny do celów farmaceutycznych, środki
nasenne, wata do celów medycznych, preparaty witaminowe, błonnik
pokarmowy, podpaski i tampony dla kobiet, wody mineralne do celów
medycznych, preparaty weterynaryjne, gumy do żucia także do celów
medycznych, produkty stomatologiczne, sprzęt z napędem ręcznym,
w szczególności brzytwy, maszynki do włosów (maszynki ręczne), no‑
życzki i cążki do paznokci i pedicure, żyletki, urządzenia, 45 komercyj‑
ne zarządzanie licencjami na wyroby i usługi.

(111) 303717
(220) 2014 05 30
(210) 429464
(151) 2017 10 19
(441) 2014 09 15
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poczta Polska Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reproduk‑
cji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektronicz‑
ne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji,
serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputero‑
we, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowa‑
dzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, teleko‑
munikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie
komputerowe dla przechowywania i przetwarzania danych, kompu‑
tery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomaga‑
jące bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia
kryptograficzne, 38 usługi w zakresie elektronicznego serwisu infor‑
macji typu on‑line polegającego na umożliwieniu dostępu do infor‑
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkow‑
nikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie do‑
stępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym
w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępnia‑
nia dostępu do baz danych i internetowych kont pocztowych, usłu‑
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gi telekomunikacyjne w postaci elektronicznej transmisji danych,
wiadomości i informacji, usługi w zakresie obustronnej transmisji
danych, usługi portali internetowych, usługi przydzielania dostępu
do portalu internetowego, nadawanie i przesyłanie danych, infor‑
macja o powyższych usługach, usługa dostępu do baz danych celem
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego,
usługa przesyłania środkami elektronicznymi informacji dotyczą‑
cych inwestycji kapitałowych, 39 usługi w zakresie: dystrybucji gazet
i czasopism, dostarczania i przechowywania paczek i koresponden‑
cji, transportu samochodowego, usługi kurierskie listów i towarów,
dostarczania przesyłek pocztowych, frankowania przesyłek poczto‑
wych, transportu samochodowego, usługi logistyki transportu.

(111) 303718
(220) 2014 11 18
(210) 435794
(151) 2017 11 14
(441) 2015 03 02
(732) Jagodzińska Anna, Sierpc, PL.
(540) THINK LOVE
(510), (511) 29 pasta warzywna, dżemy, kompoty, lukrowane owo‑
ce, owoce gotowane, owoce kandyzowane, owoce konserwowa‑
ne, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, sałatki
owocowe, galaretki owocowe, pikle, warzywa gotowane, warzywa
konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, sałatki
warzywne, zupy jarzynowe, napoje mleczne, jogurty, 30 herbata,
napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, kawa, napoje na bazie
kawy, kakao, napoje na bazie kakao, musy owocowe, przyprawy, lody
spożywcze, sorbety (lody), 32 napoje bezalkoholowe, napoje owo‑
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
soki i napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, nektary owocowe,
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw, woda
gazowana, woda mineralna [napoje], woda [napoje], 33 wina owoco‑
we, jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], napoje alkoholowe zawie‑
rające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, napoje alkoholowe,
39 transport samochodowy i kolejowy towarów, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, usługi stołówek, barów, kawiarni, herba‑
ciarni, restauracji, barów przekąskowych, usługi w zakresie cateringu.
(111) 303719
(220) 2014 12 31
(210) 437340
(151) 2017 11 16
(441) 2015 04 13
(732) CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko‑Zdrój, PL.
(540) m multiobiad
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi barowe, catering, stołówki, restauracje, punkty
gastronomiczne.
(111) 303720
(220) 2015 01 22
(210) 437928
(151) 2017 11 15
(441) 2015 05 11
(732) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy, PL.
(540) ŁOSOŚ MACEROWANY QUALITY LABEL PREMIUM naturalny
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańćzowy, szary, złoty
(531) 03.09.13, 05.13.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb, filety rybne, łosoś, żywność
produkowana z ryb, ryby nieżywe, ryby solone, sałatki rybne, ryby
konserwowane, żywność przygotowana z ryb.

(111) 303721
(220) 2015 01 22
(210) 437940
(151) 2017 10 06
(441) 2015 05 11
(732) BORUTA ANDRZEJ BIURO HANDLOWE KINESIS, Iwonicz
Zdrój, PL.
(540) KiNESiS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 aparaty do masażu wibracyjnego, baseny do celów
leczniczych, fotele dentystyczne i lekarskie, fotele do ćwiczeń rehabi‑
litacyjnych i leczniczych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, lam‑
py do celów leczniczych i rehabilitacyjnych, lasery do celów medycz‑
nych, łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, łóżka specjalnie
konstruowane do celów leczniczych i rehabilitacyjnych, nadmuchi‑
wane materace do celów leczniczych, medyczne aparaty i przyrządy
do celów elektroterapii i magnetoterapii, meble specjalne do celów
medycznych, przyrządy i urządzenia do przemieszczania i naciągania
inwalidów, przyrządy i urządzenia do ćwiczeń gimnastyki leczniczej
i rehabilitacyjnej, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów me‑
dycznych, stoły operacyjne i rehabilitacyjne, urządzenia do terapii
galwanicznej, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rent‑
genowskimi do celów medycznych, urządzenia i przyrządy stosowa‑
ne w kinezyterapii, urządzenia i wyposażenie gabinetów lekarskich,
wibratory łóżkowe, wodne łóżka do celów leczniczych, 11 aparatura
i instalacje chłodnicze stosowane w krioterapii, bakteriobójcze lampy
do oczyszczania powietrza, kabiny natryskowe, komory chłodnicze,
wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wanny z wirowym ruchem
wody, wyposażenie i instalacje do wanien, 35 usługi w zakresie: ba‑
dań marketingowych, badania rynku, doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwa w or‑
ganizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą
i handlową, informacji handlowej, informacji o działalności gospodar‑
czej, organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych i 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 hurtowni również przez Internet dla towarów takich
jak: aparaty do masażu wibracyjnego, baseny do celów leczniczych,
fotele dentystyczne i lekarskie, fotele do ćwiczeń rehabilitacyjnych
i leczniczych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, lampy do celów
leczniczych i rehabilitacyjnych, lasery do celów leczniczych, łóżka hy‑
drostatyczne do celów leczniczych, łóżka specjalnie konstruowane
do celów leczniczych i rehabilitacyjnych, nadmuchiwane materace
do celów leczniczych, przyrządy i aparaty do elektroterapii i magne‑
toterapii, meble specjalne do celów leczniczych, przyrządy i urządze‑
nia do przemieszczania i naciągania inwalidów, przyrządy i urządze‑
nia do ćwiczeń gimnastyki leczniczej i rehabilitacyjnej, rehabilitacyjna
aparatura do ciała do celów medycznych, stoły operacyjne i rehabi‑
litacyjne, urządzenia do terapii galwanicznej, urządzenia zabezpie‑
czające przed promieniami rentgenowskimi, urządzenia i przyrządy
stosowane w kinezyterapii, urządzenia i wyposażenie gabinetów le‑
karskich, urządzenia i sprzęt sportowy do ćwiczeń fizycznych i terapii
ruchowej, wibratory łóżkowe, wodne łóżka do celów leczniczych, apa‑
ratura i instalacje chłodnicze stosowane w krioterapii, bakteriobójcze
lampy do oczyszczania powietrza, kabiny natryskowe, komory chłod‑
nicze, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wanny z wirowym
ruchem wody, wyposażenie i instalacje do wanien.
(111) 303722
(220) 2015 03 02
(210) 439572
(151) 2017 11 16
(441) 2015 06 22
(732) SCHOTHELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała, PL.
(540) O2WATT
(510), (511) 1 tlen, tlen do użytku przemysłowego, tlen z dodat‑
kiem substancji eterycznych do użytku przemysłowego, tlen inny
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niż do celów medycznych, tlen z dodatkiem substancji eterycz‑
nych inny niż do celów medycznych, stały tlen inny niż do celów
medycznych, 3 odświeżacze oddechu, odświeżacze do skóry, od‑
świeżacze oddechu nie do celów medycznych, esencje eteryczne,
5 tlen do celów medycznych, tlen z dodatkiem substancji eterycz‑
nych do celów medycznych, tlen stały do użytku medycznego, od‑
świeżacze powietrza, odświeżacze do ubrań i tkanin, odświeżacze
oddechu do celów medycznych, suplementy diety.

(111) 303723
(220) 2015 03 02
(210) 439575
(151) 2017 11 16
(441) 2015 06 22
(732) SCHOTHELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała, PL.
(540) OXYWATT
(510), (511) 1 tlen, tlen do użytku przemysłowego, tlen z dodatkiem
substancji eterycznych do użytku przemysłowego, tlen inny niż
do celów medycznych, tlen z dodatkiem substancji eterycznych inny
niż do celów medycznych, stały tlen inny niż do celów medycznych,
3 odświeżacze oddechu, odświeżacze do skóry, odświeżacze odde‑
chu nie do celów medycznych, esencje eteryczne, 5 tlen do celów
medycznych, tlen z dodatkiem substancji eterycznych do celów me‑
dycznych, tlen stały do użytku medycznego, odświeżacze powietrza,
odświeżacze do ubrań i tkanin, odświeżacze oddechu do celów me‑
dycznych, suplementy diety.
(111) 303724
(220) 2015 03 31
(151) 2017 11 16
(441) 2015 07 20
(732) P.W. MAR‑TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) MAR‑TOM DRZWI ZEWNĘTRZNE
(540)

(210) 440887

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe.
(111) 303725
(220) 2015 03 31
(210) 440888
(151) 2017 11 20
(441) 2015 07 20
(732) LEANPASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SHERLOCK WASTE
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, publikacje dru‑
kowane, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki, broszury, podręcz‑
niki, papier do pisania, certyfikaty drukowane, pisaki, pióra żelo‑
we, notatniki ilustrowane, kalendarze drukowane, papier, odbitki
fotograficzne, kartki na notatki, 35 usługi w zakresie doradztwa,
konsultacji i badań w zakresie działalności gospodarczej, reklama,
marketing, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania, doradz‑
two w zakresie outsourcingu, analiza kosztów, analiza funkcjo‑
nowania firm, analiza rynku, dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, audyty, doradztwo związane z audyta‑
mi, 41 szkolenia, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, doradz‑
two szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
szkoleń, doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji edukacyj‑
nych, edukacja dorosłych, edukacja, Informacja o edukacji, kongre‑
sy, organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, opracowywanie
podręczników edukacyjnych, opracowywanie materiałów eduka‑
cyjnych, organizacja egzaminów edukacyjnych, przeprowadza‑
nie egzaminów, organizowanie i/lub prowadzenie konferencji,
organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, organizowanie i/
lub prowadzenie seminariów, organizowanie i/lub prowadzenie
sympozjów, organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów szko‑
leniowych, organizowanie konkursów, organizowanie kursów
szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja fil‑
mów w celach edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, przygotowanie tekstów do publikacji, przygoto‑
wywanie programów szkoleniowych, publikacja broszur, publi‑
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kacja czasopism internetowych, publikacja i edycja materiałów
drukowanych, publikacja literatury instruktażowej, publikowanie,
certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, edukacja on
‑ line, prowadzenie kursów e‑learningowych, udostępnianie mate‑
riałów edukacyjnych za pomocą Internetu, informacja o edukacji
udostępniana on‑ line.

(111) 303726
(220) 2015 05 04
(210) 442031
(151) 2017 11 20
(441) 2015 08 17
(732) YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo, PL.
(540) czysta strona życia
(510), (511) 6 trzonki metalowe, folia aluminiowa, folia metalowa
do gotowania, folia metalowa do pakowania, 16 papier do piecze‑
nia, folia do żywności, folia spożywcza, bielizna stołowa papierowa,
worki na śmieci, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pako‑
wania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, papierowe torebki, papier śniadaniowy,
torebki i rękawy do pieczenia, 20 niemetalowe kije do mioteł, mo‑
pów i szczotek, niemetalowe trzonki do mioteł, mopów i szczotek,
oprawy do mopów, mioteł i szczotek, wieszaki na ubrania, wiesza‑
ki stojące, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze z tworzyw
sztucznych, kosze do przechowywania, haczyki na zasłony prysz‑
nicowe, wkładki do zlewozmywaków, maty wyjmowane do zlewu,
zatyczki do zlewów, nie z metalu, 21 wiadra łazienkowe, wiadra
z wyżymaczkami do mopów, wiadra z wyciskarkami do mopów,
wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, szczotki do mycia
naczyń, ścierki, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, przybory
kosmetyczne, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne i toale‑
towe oraz artykuły łazienkowe, szufelki do zamiatania, szufelki lub
przyrządy do zbierania okruszków, przybory kuchenne nieelek‑
tryczne, zawarte w tej klasie, naczynia do gospodarstwa domowe‑
go, szczotki, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do zębów, szczot‑
ki do ciała, szczotki do: czyszczenia pojemników, butelek, do misek
klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania,
miotły, mopy, wkłady do mopów, ściągacze do wody, myjki, zmiot‑
ki, wiadra, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do pra‑
nia, zestawy akcesoriów do pomieszczeń klozetowych, klamerki
do mocowania bielizny, zmywaki metalowe do szorowania, suszar‑
ki do suszenia bielizny, rękawice do kąpieli, gąbki, gąbki do celów
domowych, gąbki toaletowe, do mycia naczyń, gąbki do mycia
samochodu, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania
kurzu, do mebli, ściereczki do osuszania szkła, zmywaki, zmywaki
kuchenne, foremki, woreczki do lodu, worki na śmieci, podkładki
ochronne do zlewozmywaków, mydelniczki, zestawy szczotek to‑
aletowych, dozowniki do papieru toaletowego, uchwyty na papier
toaletowy, kosze na pranie, (kosze na śmieci), rękawice kuchenne,
rękawice ogrodnicze, rękawice do ścierania kurzu, rękawice gumo‑
we do użytku domowego, wieszaki na ręczniki, klamerki do wiesza‑
nia ubrań na sznurze, skrobaczki do użytku domowego, mydelnicz‑
ki, rolki do usuwania kłaczków, łapki na insekty, łapki do garnków,
maty do pieczenia, 22 liny, linki, sznury, woreczki do prania, torby
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych.
(111) 303727
(220) 2015 05 04
(210) 442032
(151) 2017 11 20
(441) 2015 08 17
(732) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska, PL.
(540) S‑Board Smart. Simple. Strong.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kompozytowa deska tarasowa.
(111) 303728
(220) 2015 05 04
(210) 442061
(151) 2017 11 15
(441) 2015 08 17
(732) MONDI SIMET SPÓŁKA AKCYJNA, Grabonóg, PL.
(540) SAFE BOX
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.04.01, 26.04.05, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, opakowa‑
nia z tworzyw sztucznych, opakowania z kartonu i tworzyw sztucz‑
nych, opakowania wyściełane folią bąbelkową.
(111) 303729
(220) 2015 05 07
(210) 442220
(151) 2017 11 15
(441) 2015 08 17
(732) POLONIT CONSORTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) polonit
(510), (511) 17 sznury termoizolacyjne z włókien szklanych, sznury
termoizolacyjne z włókien ceramicznych, tektury termoizolacyjne
z włókien szklanych lub ceramicznych, tektury uszczelkowe termo‑
odporne, płyty termoizolacyjne, termoizolacyjne taśmy szklane,
termoizolacyjne taśmy ceramiczne, przędze termoizolacyjne szklane
i ceramiczne, włókniny termoizolacyjne szklane i ceramiczne, szcze‑
liwa plecione, szczeliwa pompowe, pierścienie uszczelniające na ba‑
zie grafitu, płyty uszczelkowe, uszczelki, przędze techniczne, przędze
ceramiczne, przędze szklane, 42 prace badawcze w zakresie materia‑
łów termoizolacyjnych i uszczelniających.
(111) 303730
(220) 2015 09 09
(151) 2018 02 05
(441) 2015 12 21
(732) 2B Interface Ltd., Bedford, GB.
(540) meeritt
(540)

(210) 446794

Kolor znaku: szary, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, biura pośrednictwa pracy, agen‑
cje pracy tymczasowej, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, 41 szkolenia zawodowe, szkolenia języ‑
kowe.
(111) 303731
(220) 2016 10 13
(151) 2017 11 20
(441) 2017 06 05
(732) CZARNECKI JERZY PROPACTA, Słupsk, PL.
(540) PROPACTA
(540)

(210) 462623

Kolor znaku: żółty, ciemnofioletowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.05
(510), (511) 35 promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu
osób trzecich, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego
porównywania i kupowania tych usług, 36 ubezpieczenia, usługi
ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, agencje kredytowe,
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia
hipoteczne, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia podróżne,
ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie morskie, pośred‑
nictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w usługach finansowych,
pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w za‑
kresie ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach transporto‑
wych, pośrednictwo w umowach kredytowych, doradztwo finan‑
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sowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo związane z zawie‑
raniem ubezpieczeń, doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie,
doradztwo kredytowe, konsultacje kredytowe, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nierucho‑
mości, porady w zakresie wyceny finansowej, ocena zdolności kre‑
dytowej firm i osób prywatnych, ocena strat ubezpieczeniowych,
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe i wyceny,
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udo‑
stępnianie informacji o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe usługi
brokerskie, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi broker‑
skie w zakresie inwestycji kapitałowych.

(111) 303732
(220) 2015 12 28
(210) 450844
(151) 2017 11 16
(441) 2016 03 29
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SO! COFFEE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 29 bita śmietana, chrupki owocowe, chrupki ziemnia‑
czane, chipsy ziemniaczane, daktyle, owoce kandyzowane, kom‑
pot, napoje mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki,
30 herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, kawa, na‑
poje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, preparaty roślinne
zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, czekolada,
napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, kakao,
napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, lody spożywcze,
desery lodowe, produkty impulsowe takie jak : batony, wafelki, żelki,
dropsy, paluszki, chipsy, ciasta, ciastka, słodycze, wyroby cukiernicze,
cukierki, karmelki, pastylki, pralinki, guma do żucia nie do celów me‑
dycznych, herbatniki, krakersy, kanapki, wrap’y, przekąski takie jak:
kukurydza prażona [popcorn], pestki dyni,pestki słonecznika, sałatki
owocowe, bułki, bułeczki słodkie, drożdżówki, sałatki, 31 migdały
(owoce), orzechy, orzeszki, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje bez‑
alkoholowe, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, soki owocowe, soki ze świeżo wyciskanych owoców,
nektary owocowe, soki warzywne, sok pomidorowy, koktajle bezal‑
koholowe, shakes, smoothies, sorbety, lemoniada, syropy do lemo‑
niady, syropy do napojów, wody, wody mineralne, wody sodowe,
wody stołowe, wody gazowane, napoje gazowane, piwo, piwo im‑
birowe, piwo słodowe, 33 napoje alkoholowe, 36 franchising‑usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności gospodar‑
czej w sieci pod określoną marką, usługi związane z zawieraniem
kontraktów franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu,
zgromadzenie w punktach sprzedaży różnych produktów tak, aby
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych
warunkach takich towarów jak: prasa, książki, mapy, przewodniki
turystyczne, informatory turystyczne, foldery, kalendarze, materiały
piśmienne, papierosy, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby
cukiernicze i słodycze, kosmetyki, wyroby jubilerskie, zabawki, arty‑
kuły upominkowe z papieru, metali szlachetnych, szkła, porcelany,
fajansu, skóry, tkaniny, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
bary szybkiej obsługi (snack‑bary), kafeterie, kawiarnie, restauracje,
usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem.
(111) 303733
(220) 2016 03 07
(210) 453243
(151) 2017 11 20
(441) 2016 06 06
(732) ATREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ATREE
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnozielony, ciemnozielony
(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: okien, rolet, żaluzji, drzwi, okien‑
nic, parapetów, bram, bram garażowych, systemów okiennych, sto‑
larki otworowej, akcesoriów, osprzętu do okien, rolet i drzwi, profili
budowlanych i okiennych, materiałów budowlanych, konstrukcji
budowlanych, ścianek, przegród, witryn, szyb okiennych,, 37 usłu‑
gi budowlane w zakresie budownictwa mieszkaniowego, budowa
obiektów mieszkalnych i komercyjnych z przeznaczeniem do wy‑
najmu lub sprzedaży, wykonawstwo robót ogólnobudowlanych
związanych z wznoszeniem i wykańczaniem budynków, roboty mu‑
rarskie, dekarskie, tynkarskie, malarskie, izolacyjne, montaż stolarki
budowlanej, montaż i wymiana stolarki otworowej, wykonywanie
ścian i podłóg, usługi instalacyjno‑budowlane, montaż instalacji
elektrycznych i osprzętu elektrycznego, montaż instalacji grzew‑
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż instalacji wodno
‑kanalizacyjnych, montaż instalacji gazowych, nadzór budowlany.
(111) 303734
(220) 2016 06 15
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 19
(732) HISZPAŃSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540) Green Time
(540)

(210) 457887

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.01.03, 07.01.13, 15.09.25, 27.05.01, 07.03.11, 29.01.03
(510), (511) 7 wiatraki, turbiny i silniki do elektrowni wiatrowej,
turbina wiatrowa, silniki wiatrakowe i inne urządzenia poruszane
siłą wiatru, ostrza jako części maszyn, piasty ostrza jako części ma‑
szyn, obudowa wiatraka, ostoje maszyny, urządzenia obrotowe,
pierścienie odchylające i sprzęgła, urządzenia do ustawiania skoku
łopatek, hamulce i urządzenia hamujące do maszyn, wałki główne,
złącza uszczelniające do maszyn, urządzenia napędowe, sprzęgła
i generatory elektryczne oraz rezerwowe urządzenia zasilające,
części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów,
9 panele fotowoltaiczne, akumulatory i baterie galwaniczne, baterie
słoneczne, kondensatory, ogniwa fotoelektryczne, prostowniki prą‑
du, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przetwornice
elektryczne, transformatory elektryczne, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, instalacje elektryczne, elementy elek‑
troniczne do inteligentnego zarządzania budynkami oraz systemów
powiadomień i przywoływania, sprzęt elektryczny, elektroniczny
i komputerowy oraz urządzenia pomiarowo‑testowe, optymalizatory
parametrów instalacji elektrycznej i zużycia energii, części i osprzęt
do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 11 grzejniki i urzą‑
dzenia grzewcze, kolektory słoneczne, rekuperatory i zasobniki cie‑
pła, wyciągi wentylacyjne, lampy elektryczne, lampy luminescen‑
cyjne, lampy oświetleniowe, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
budynków, oświetlenia uliczne, żarówki elektryczne, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED),
części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów,
42 badania naukowe i techniczne, projektowanie i testowanie, anali‑
zy wdrożeniowe i przemysłowe oraz usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, inży‑
nieria techniczna, usługi doradcze w dziedzinie technologii, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie
planowania zużycia energii, realizacja projektów, testowanie i pro‑
jektowanie instalacji paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych,
systemów oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych w tym
oświetlenia typu LED, systemów i urządzeń grzewczych, pomp cie‑
pła, elektronicznych elementów do inteligentnego zarządzania
budynkami, systemów powiadomień i przywoływania, systemów
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zasilania budynków, realizacja projektów badawczych dotyczących
instalacji paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, systemów
oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych w tym oświetlenia
typu LED, systemów i urządzeń grzewczych, pomp ciepła, elektro‑
nicznych elementów do inteligentnego zarządzania budynkami,
systemów powiadomień i przywoływania, systemów zasilania bu‑
dynków, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich wymienionych usług.

(111) 303735
(220) 2016 07 19
(151) 2017 11 24
(441) 2017 07 31
(732) DYKOWSKI NORBERT, Barnim, PL.
(540) C C BAUKONSTRUKTOR
(540)

(210) 459261

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.11.02, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 37 usługi budowlane, budownictwo mieszkalne i prze‑
mysłowe, wznoszenie obiektów budowlanych, usługi betoniarskie,
murarskie, ciesielskie i dekarskie.
(111) 303736
(220) 2016 09 16
(210) 461604
(151) 2017 03 30
(441) 2016 12 05
(732) ZEG‑ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) ZEG‑ENERGETYKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, różowy, pomarańczowy, żółty,
zielony, czarny
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, pomiarowe, sygna‑
lizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształ‑
cania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, aparatura rozdzielcza
i sterownicza energii elektrycznej, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wyroby elektroinstalacyjne: automatyka budynkowa (przekaźniki
elektryczne), elektryczne dzwonki, przyciski dzwonkowe, transfor‑
matory dzwonkowe, zasilacze, osłony ścian (obudowy z tworzywa
sztucznego dla przekaźników elektrycznych), wyłączniki przelotowe,
przewody przyłączeniowe, programatory czasowe, moduły sterują‑
ce i sygnalizacyjne, przekaźniki elektromagnetyczne, rezystancyjne,
zalania, zasilacze stabilizowane, zasilacze impulsowe, sterowniki
dzwonków, sterowniki rolet, separatory wejść, sondy zasilania, sondy
temperatury, automaty schodowe, ściemniacze, przekaźniki bistral‑
ne, wyłączniki zmierzchowe, wskaźniki napięcia, wskaźniki zasilania,
ograniczniki mocy, przekaźniki napięciowe, przekaźniki prioryteto‑
we, przekaźniki czasowe, urządzenia elektroniczne, aparatura modu‑
łowa, urządzenia zdalnego sterowania, dzwonki alarmowe elektrycz‑
ne, dzwonki do drzwi elektryczne, alarmy dźwiękowe, domofony,
urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwię‑
ku, nadajniki telekomunikacyjne, przyciski do dzwonków, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, złącza do przewodów elek‑
trycznych, złączki.
(111) 303737
(220) 2016 09 16
(210) 461605
(151) 2017 03 30
(441) 2016 12 05
(732) ZEG‑ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) ZEG‑ENERGETYKA
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, pomiarowe, sygna‑
lizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształ‑
cania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, aparatura rozdzielcza
i sterownicza energii elektrycznej, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wyroby elektroinstalacyjne: automatyka budynkowa (przekaźniki
elektryczne), elektryczne dzwonki, przyciski dzwonkowe, transfor‑
matory dzwonkowe, zasilacze, osłony ścian (obudowy z tworzywa
sztucznego dla przekaźników elektrycznych), wyłączniki przelotowe,
przewody przyłączeniowe, programatory czasowe, moduły sterują‑
ce i sygnalizacyjne, przekaźniki elektromagnetyczne, rezystancyjne,
zalania, zasilacze stabilizowane, zasilacze impulsowe, sterowniki
dzwonków, sterowniki rolet, separatory wejść, sondy zasilania, sondy
temperatury, automaty schodowe, ściemniacze, przekaźniki bistral‑
ne, wyłączniki zmierzchowe, wskaźniki napięcia, wskaźniki zasilania,
ograniczniki mocy, przekaźniki napięciowe, przekaźniki prioryteto‑
we, przekaźniki czasowe, urządzenia elektroniczne, aparatura modu‑
łowa, urządzenia zdalnego sterowania, dzwonki alarmowe elektrycz‑
ne, dzwonki do drzwi elektryczne, alarmy dźwiękowe, domofony,
urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwię‑
ku, nadajniki telekomunikacyjne, przyciski do dzwonków, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, złącza do przewodów elek‑
trycznych, złączki.
(111) 303738
(220) 2016 09 16
(210) 461606
(151) 2017 03 30
(441) 2016 12 05
(732) ZEG‑ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) ZEG‑ENERGETYKA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, pomiarowe, sygna‑
lizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształ‑
cania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, aparatura rozdzielcza
i sterownicza energii elektrycznej, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wyroby elektroinstalacyjne: automatyka budynkowa (przekaźniki
elektryczne), elektryczne dzwonki, przyciski dzwonkowe, transfor‑
matory dzwonkowe, zasilacze, osłony ścian (obudowy z tworzywa
sztucznego dla przekaźników elektrycznych), wyłączniki przelotowe,
przewody przyłączeniowe, programatory czasowe, moduły sterują‑
ce i sygnalizacyjne, przekaźniki elektromagnetyczne, rezystancyjne,
zalania, zasilacze stabilizowane, zasilacze impulsowe, sterowniki
dzwonków, sterowniki rolet, separatory wejść, sondy zasilania, sondy
temperatury, automaty schodowe, ściemniacze, przekaźniki bistral‑
ne, wyłączniki zmierzchowe, wskaźniki napięcia, wskaźniki zasilania,
ograniczniki mocy, przekaźniki napięciowe, przekaźniki prioryteto‑
we, przekaźniki czasowe, urządzenia elektroniczne, aparatura modu‑
łowa, urządzenia zdalnego sterowania, dzwonki alarmowe elektrycz‑
ne, dzwonki do drzwi elektryczne, alarmy dźwiękowe, domofony,
urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwię‑
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ku, nadajniki telekomunikacyjne, przyciski do dzwonków, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, złącza do przewodów elek‑
trycznych, złączki.

(111) 303739
(220) 2016 09 16
(210) 461607
(151) 2017 03 30
(441) 2016 12 05
(732) ZEG‑ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) ZEG‑ENERGETYKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, pomiarowe, sygna‑
lizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształ‑
cania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, aparatura rozdzielcza
i sterownicza energii elektrycznej, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wyroby elektroinstalacyjne: automatyka budynkowa (przekaźniki
elektryczne), elektryczne dzwonki, przyciski dzwonkowe, transfor‑
matory dzwonkowe, zasilacze, osłony ścian (obudowy z tworzywa
sztucznego dla przekaźników elektrycznych), wyłączniki przelotowe,
przewody przyłączeniowe, programatory czasowe, moduły sterują‑
ce i sygnalizacyjne, przekaźniki elektromagnetyczne, rezystancyjne,
zalania, zasilacze stabilizowane, zasilacze impulsowe, sterowniki
dzwonków, sterowniki rolet, separatory wejść, sondy zasilania, sondy
temperatury, automaty schodowe, ściemniacze, przekaźniki bistral‑
ne, wyłączniki zmierzchowe, wskaźniki napięcia, wskaźniki zasilania,
ograniczniki mocy, przekaźniki napięciowe, przekaźniki prioryteto‑
we, przekaźniki czasowe, urządzenia elektroniczne, aparatura modu‑
łowa, urządzenia zdalnego sterowania, dzwonki alarmowe elektrycz‑
ne, dzwonki do drzwi elektryczne, alarmy dźwiękowe, domofony,
urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwię‑
ku, nadajniki telekomunikacyjne, przyciski do dzwonków, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, złącza do przewodów elek‑
trycznych, złączki.
(111) 303740
(220) 2016 09 20
(210) 461767
(151) 2017 11 21
(441) 2017 06 05
(732) GALERIA NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański, PL.
(540) galeria neptun
(540)

(531) 24.09.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial‑
nych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja,
uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych, or‑
ganizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie tar‑
gów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, 36 usługi
w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomo‑
ści, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajem
powierzchni na cele handlowe, usługowe i biurowe, usługi i pośred‑
nictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpie‑
czeniowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem,
usługi wyceny mienia i majątku, 41 usługi w zakresie organizacji
wypoczynku i rekreacji, usługi klubów fitness, usługi w zakresie
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organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizo‑
wanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estradowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, wi‑
dowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów,
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub lase‑
rów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek
i nocnych klubów, usługi klubowe.

(111) 303741
(220) 2016 11 25
(210) 464378
(151) 2017 11 08
(441) 2017 01 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starogard Gdański, PL.
(540) BROKER
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje importowo‑ eksportowe, pośrednictwo han‑
dlowe, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów
takich jak: drewno, materiały budowlane, urządzenia i elementy
instalacji grzewczej, sanitarnej i wodnej, wyroby metalowe, wyroby
ceramiczne, galanteria budowlana, chemia budowlana, szkło, okna,
drzwi, podłogi, parkiety i panele podłogowe, kompleksowe wypo‑
sażenie wnętrz, bramy garażowe i ogrodzeniowe, elementy instala‑
cji elektrycznej, sprzęt oświetleniowy wraz z akcesoriami, komplek‑
sowe wyposażenie ogrodów, działalność marketingowa, reklama
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizual‑
nych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszech‑
nianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, organizowanie,
prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, 36 usługi w zakresie za‑
rządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, działalność
inwestycyjno
‑budowlana (deweloperska), pośrednictwo w spra‑
wach obrotu nieruchomościami, usługi i pośrednictwo finansowe,
ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny
mienia i majątku, 37 usługi budowlano‑remontowe, budownictwo
specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa insta‑
lacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych i wod‑
nych, informacja budowlana, nadzór budowlany, wynajem pojaz‑
dów i sprzętu budowlanego.
(111) 303742
(220) 2016 11 28
(210) 464432
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 06
(732) G.L. PHARMA GmbH, Lannach, AT.
(540) DICLOVIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne, produkty lecznicze.
(111) 303743
(220) 2017 01 09
(210) 466047
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) GRAB EDYTA KALENDARZWESELNY.PL, Legnica, PL.
(540) Kalendarz Weselny.pl
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski
(531) 02.09.01, 20.05.13, 14.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
41 działalność rozrywkowa, 42 usługi w zakresie technologii infor‑
matycznych.
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(111) 303744
(220) 2017 02 18
(210) 467826
(151) 2017 10 06
(441) 2017 05 22
(732) ROGANOWICZ AGNIESZKA HIMAL AR, Łódź, PL.
(540)
(540)

(531) 29.01.12, 05.11.02, 05.03.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i prac badawczych oraz dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, na‑
wozy, nawozy azotowe, fosforowe, potasowe i z mikroelementami,
nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy i preparaty do ho‑
dowli i odżywiania roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, mikro‑
elementy dla roślin, ekstrakty i miazgi roślinne do celów odżywczych
i ochronnych roślin, kleje i spoiwa przeznaczone dla przemysłu, sub‑
stancje chemiczne do konserwowania żywności, biologiczne prepa‑
raty do celów innych niż medyczne i weterynaryjne, detergenty uży‑
wane 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 grzybo‑
bójcze, insektycydy, środki owadobójcze, kultury i mikroorganizmy
dla celów innych niż medyczne i weterynaryjne, hormony i preparaty
przyspieszające dojrzewanie owoców, preparaty do szczepienia ro‑
ślin, krzewów i drzew, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
substancje i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki wspo‑
magające leczenie i podnoszące odporność organizmu, suplemen‑
ty diety do celów medycznych i weterynaryjnych, środki sanitarne
do celów medycznych i weterynaryjnych, środki odkażające do ce‑
lów medycznych i weterynaryjnych, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, pestycydy, biocydy, środki bakteriobójcze,
biologiczne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych, po‑
żywki dla kultur mikroorganizmów, mikroorganizmy dla celów me‑
dycznych 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) 303745
(220) 2017 02 21
(210) 467908
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HL HASCO‑LEK WROCŁAW POLSKI PRODUKT DZIĘKUJEMY ZA
ZAUFANIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 03.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywa‑
nia pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utlenio‑
na do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza‑
jące, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze
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żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do ce‑
lów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgo‑
we, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasą‑
czone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów ko‑
smetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, ka‑
dzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych wło‑
sów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosme‑
tyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina,
zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybiela‑
jące do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy
do ciała, kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane
jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do maki‑
jażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny
zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, my‑
dła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze
do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosme‑
tyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielę‑
gnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne,
płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, prepa‑
raty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączo‑
ne detergentami, środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaleto‑
we, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa,
woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywa‑
cze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych,
5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, żywność diete‑
tyczna przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne
przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów lecz‑
niczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetycz‑
ne do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceu‑
tycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceu‑
tycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żyw‑
ność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żyw‑
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz‑
nych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały dentystycz‑
ne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów me‑
dycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat‑
ków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa
do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, piguł‑
ki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywa‑
nia ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne,
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze., 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagno‑
styczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętnicze‑
go krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnospraw‑
nych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, ekrany
radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy, lampy do ce‑
lów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycz‑
nych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze uży‑
wane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież
specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki do celów me‑
dycznych, urządzenia do masażu, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządze‑
nia i przyrządy do fizjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże ortope‑
dyczne na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki sani‑
tarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania
kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub
dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gorsety do ce‑
lów medycznych, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewa‑
ne elektrycznie, do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski
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‑czwórnogi do celów medycznych, maski anestezjologiczne, maski
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel medycz‑
ny, miski do celów medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul, obu‑
wie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów
chirurgicznych, protezy, protezy kończyn, prowadniki do celów me‑
dycznych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządze‑
nia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia
do sztucznego oddychania, wyciągi do celów medycznych, zakrapla‑
cze do celów medycznych, worki na wodę do celów medycznych, pro‑
tezy ortopedyczne, szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, im‑
planty ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania
mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicz‑
nej, badania rynkowe, badania marketingowe, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej),
kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w ce‑
lach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa‑
rów, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo‑
wych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty‑
styczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, promocja ochrony
zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, analizy
rynkowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farma‑
ceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, eksport‑import,
kreowanie wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, publikacja tekstów reklamowych, także za pośrednictwem
sieci komputerowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyj‑
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organi‑
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowa‑
nie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tek‑
stów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on‑line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do po‑
brania), usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi
trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opracowania
graficznego inne niż do celów reklamowych, 44 ośrodki zdrowia, po‑
moc medyczna, szpitale, usługi medyczne, porady w zakresie farmako‑
logii, fizjoterapia, usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi
kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna,
porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi
terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.

(111) 303746
(220) 2017 02 21
(210) 467909
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HL HASCO‑LEK WROCŁAW POLSKI PRODUKT DZIĘKUJEMY ZA
ZAUFANIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.05, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12,
03.11.01
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(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywa‑
nia pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utlenio‑
na do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza‑
jące, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze
żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do ce‑
lów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergen‑
ty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce‑
lów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypo‑
ślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demaki‑
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, eks‑
trakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło do gole‑
nia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowy‑
wania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skó‑
ry, maseczki kosmetyczne: mleczko kosmetyczne, kosmetyki do od‑
chudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne: kosmetyki upiększające,
kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod oczy,
kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do per‑
fum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry
do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetycz‑
ne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła prze‑
ciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pie‑
lęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne: płyny po goleniu, pomady
do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę‑
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, środki
do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne,
odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki,
wata do celów kosmetycznych: woda zapachowa: woda toaletowa,
sole wybielające, żele do wybielania zębów: zmywacze do paznokci,
produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki
pomocnicze do celów medycznych, żywność dietetyczna przystoso‑
wana do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leczni‑
cze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych,
żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne,
odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogeni‑
zowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana
przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, ma‑
teriały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odka‑
żające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty che‑
miczne
do
celów
weterynaryjnych,
preparaty
chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów me‑
dycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat‑
ków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekar‑
stwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych,
pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania
i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki anty‑
septyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekują‑
ce, mydła lecznicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełno‑
sprawnych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, ekra‑
ny radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy, lampy
do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów me‑
dycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze
używane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież
specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki do celów me‑

Nr 4/2018

dycznych, urządzenia do masażu, urządzenia do rehabilitacji fizycz‑
nej do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urzą‑
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny
i kaczki sanitarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty
do zespalania kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów me‑
dycznych lub dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeutyczna,
gorsety do celów medycznych, igły do celów medycznych, implanty
chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce
podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, kule inwalidzkie,
laski‑czwórnogi do celów medycznych, maski anestezjologiczne, ma‑
ski do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel me‑
dyczny, miski do celów medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul,
obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania do celów
chirurgicznych, protezy, protezy kończyn, prowadniki do celów medycz‑
nych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia do sztuczne‑
go oddychania, wyciągi do celów medycznych, zakraplacze do celów
medycznych, worki na wodę do celów medycznych, protezy ortope‑
dyczne, szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, implanty orto‑
pedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania mięśni
do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicznej, ba‑
dania rynkowe, badania marketingowe, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), kolpor‑
taż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy ra‑
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sprze‑
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj‑
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne ze‑
stawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub rekla‑
mowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, usługi reklamowe, promocja ochrony
zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe, analizy
rynkowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów farma‑
ceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, eksport‑import,
kreowanie wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, publikacja tekstów reklamowych, także za pośrednictwem
sieci komputerowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka‑
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organi‑
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), organizowanie konkursów (edukacja lub roz‑
rywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj‑
nych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fit‑
ness, publikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo‑
we, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnia‑
nie filmów on‑line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych (nie do pobrania), usługi klubów zdrowia (zdrowie
i ćwiczenia fizyczne), usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów rekla‑
mowych, 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi me‑
dyczne, porady w zakresie farmakologii, fizjoterapia, usługi medycz‑
ne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycznej, opieka
pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, porady psychologiczne,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi
medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.

(111) 303747
(220) 2017 02 21
(210) 467913
(151) 2017 09 12
(441) 2017 04 10
(732) PROPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, PL.

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.03, 26.04.08, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia monitorujące, elektryczne, wzorniki [przy‑
rządy pomiarowe], elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy
pomiarowe, urządzenia do automatycznego kierowania do po‑
jazdów, przełączniki czasowe automatyczne, programy sterujące
komputerowe, nagrane, procesory centralne, instalacje elektrycz‑
ne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia
zdalnego sterowania, 42 instalacja oprogramowania komputerowe‑
go, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi dorad‑
cze w dziedzinie technologii, badania techniczne, badania naukowe,
analizy systemów komputerowych.
(111) 303748
(220) 2017 02 21
(210) 467916
(151) 2017 09 12
(441) 2017 04 10
(732) PROPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, PL.
(540) propoint
(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 [przy‑
rządy pomiarowe], elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy
pomiarowe, urządzenia do automatycznego kierowania do po‑
jazdów, przełączniki czasowe automatyczne, programy sterujące
komputerowe, nagrane, procesory centralne, instalacje elektrycz‑
ne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia
zdalnego sterowania, 42 instalacja oprogramowania komputerowe‑
go, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi dorad‑
cze w dziedzinie technologii, badania techniczne, badania naukowe,
analizy systemów komputerowych.
(111) 303749
(220) 2017 02 22
(210) 467968
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) AREN INTERNATIONAL TRADING COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ręczaje Polskie, PL.
(540) ARENA
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, fioletowy, ciemnoróżowy, różowy,
czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje
orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 34 przybory
dla palaczy, papierosy, cygara, fajki, tytoń, tabaka, substytuty tytoniu,
papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy elektroniczne,
ciekłe roztwory do użytku w e‑papierosach, płyn do papierosów elek‑
tronicznych (liquid), waporyzatory do bezdymnych papierosów, po‑
pielniczki, zapalniczki dla palaczy tytoniu, cygarnice, etui na cygara,
papierośnice, pudełka na papierosy, tabakierki, pojemniki na zapałki,
aromaty do tytoniu, nawilżacze do tytoniu, filtry do tytoniu, bibuł‑
ki papierosowe, gilotynki do cygar, fajki wodne, skrobaczki do fajek,
ubijaki do fajek, ustniki do fajek, ustniki do cygar, ustniki papierosów,
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środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż
olejki eteryczne, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: napo‑
je izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, przybory dla palaczy, papierosy,
cygara, fajki, tytoń, tabaka, substytuty tytoniu, papierosy zawierające
substytuty tytoniu, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użyt‑
ku w e‑papierosach, płyn do papierosów elektronicznych (liquid),
waporyzatory do bezdymnych papierosów, popielniczki, zapalniczki
dla palaczy tytoniu, cygarnice, etui na cygara, papierośnice, pudełka
na papierosy, tabakierki, pojemniki na zapałki, aromaty do tytoniu,
nawilżacze do tytoniu, filtry do tytoniu, bibułki papierosowe, gilotyn‑
ki do cygar, fajki wodne, skrobaczki do fajek, ubijaki do fajek, ustniki
do fajek, ustniki do cygar, ustniki papierosów, środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eterycz‑
ne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.

(111) 303750
(220) 2017 02 22
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) Zhuhai Aicon Image Co., Ltd, Zhuhai, CN.
(540) i AICON
(540)

(210) 467987

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 2 zaprawy farbiarskie, atrament do drukarek atramen‑
towych, barwniki, tusze do drukarek, tusz [tonery] do fotokopiarek,
tonery [tusz] do fotokopiarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek
i fotokopiarek, mieszanki drukarskie [tusz], kartridże z tuszem do dru‑
karek laserowych [napełnione], kartridże z tuszem do drukarek atra‑
mentowych [napełnione].
(111) 303751
(220) 2017 02 23
(210) 468014
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) BLUE HAIR LTD, Londyn, GB.
(540) RONNEY POWERED BY LONDON CLASSIC EXTRA STRONG
SALON PREMIUM PROFESSIONAL HAIR SPRAY EXTRA STRONG 1 2 3
4 5 CLASSIC HAIR SPRAY
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy, czerwony, biały
(531) 19.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 24.13.25, 24.13.99, 29.01.14
(510), (511) 3 lakiery do włosów.
(111) 303752
(220) 2017 02 27
(210) 468120
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) HADART‑PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) hadart PROJECT
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie, naprawy i konserwacja urządzeń i sys‑
temów do nawadniania, 42 projektowanie architektoniczne dekora‑
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cji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 44 ogrodnictwo
krajobrazowe.

(111) 303753
(220) 2017 02 27
(210) 468130
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) BRUSH BARBER SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) BRUSH BARBER SHOP
(540)
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Kolor znaku: zielony, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.07
(510), (511) 37 budowa, rozbudowa, przebudowa, wykonawstwo
i modernizacja obiektów budowlanych i instalacji oraz kompletacja
dostaw maszyn i urządzeń w tym zakresie, 42 opracowywanie zało‑
żeń techniczno‑ekonomicznych, projektowanie, sporządzanie doku‑
mentacji technicznych, wykonywanie ekspertyz oraz świadczenie
usług inżynierskich, doradztwo techniczne i organizacyjne w zakre‑
sie projektowania technicznego.
(111) 303755
(220) 2017 02 28
(210) 468268
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) MAYER RAFAŁ WESOŁA CAFE, Kraków, PL.
(540) Wesoła Cafe‑lepiej pić kawę niż nie
(510), (511) 30 kawa, kawa niepalona, napoje na bazie kawy, kawa
nienaturalna, 43 kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi barowe.

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 10.05.04, 10.05.05, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, higieniczne preparaty w postaci środków
toaletowych, preparaty do depilacji i golenia, płyny do golenia, pia‑
ny do golenia, preparaty kosmetyczne po goleniu, 8 ostrza: maszynki
do golenia, brzytwy, nożyczki do paznokci, pilniki do paznokci, cąż‑
ki i szczypce do paznokci, pincety, nieelektryczne przybory ręczne
do układania włosów, zestawy do golenia, nieelektryczne maszynki
do golenia, elektryczne maszynki do golenia, 11 urządzenia do su‑
szenia pomalowanych paznokci, suszarki do rąk, suszarki do włosów,
suszarki do włosów do użytku w salonach piękności, lampy elek‑
tryczne, lampy ultrafioletowe i promienniki podczerwieni inne niż
do celów medycznych, sterylizatory, 20 lusterka toaletowe (ręczne),
meble łazienkowe, meble ogrodowe, fotele fryzjerskie i wyposa‑
żenie meblarskie salonów fryzjerskich, ramki do obrazów, wyroby
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych przezna‑
czone do dozowania i przechowywania preparatów kosmetycznych
oraz przyrządów kosmetycznych a także uchwyty do narzędzi wyko‑
nane z tych materiałów, 21 szczotki i grzebienie do włosów, przybory
toaletowe, gąbki toaletowe, grzebienie, gąbki do celów domowych,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania
pędzli, pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów
toaletowych, uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowe‑
go, pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku
w gospodarstwie domowym, pojemniki na kosmetyki, pojemniki
na mydło, pojemniki do użytku domowego, pojemniki na szczotecz‑
ki do zębów, przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła,
przemysłowe pojemniki opakowaniowe z porcelany
‑wszystkie
nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane nimi, naczynia ze szkła,
porcelany i ceramiki nie ujęte w innych klasach, 35 usługi sprzedaży
w sklepach i hurtowniach artykułów kosmetycznych, chemii stoso‑
wanej w kosmetyce, artykułów wyposażenia salonów fryzjerskich
i kosmetycznych, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi w za‑
kresie organizowania wystaw w celach handlowych i reklamowych,
prowadzenie hurtowni z kosmetykami i sprzętem do wykonywania
zabiegów kosmetycznych oraz produktami do stylizacji i pielęgna‑
cji paznokci u dłoni i stóp, 44 usługi medyczne, porady specjalistów
z zakresu dermatologii, okulistyki, chirurgii plastycznej, higiena i tro‑
ska o urodę istot ludzkich, prowadzenie salonów kosmetycznych,
salonów piękności, solariów, gabinetów odnowy biologicznej, gabi‑
netów profilujących sylwetkę, usługi manicure, pedicure, nakładania
sztucznych paznokci, tipsów, prowadzenie salonów fryzjerskich.
(111) 303754
(220) 2017 02 27
(210) 468212
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) LECHOWICZ MIROSŁAW PRO‑ENERGOSTER, Tarnów, PL.
(540) PRO‑ENERGOSTER
(540)

(111) 303756
(220) 2017 03 02
(210) 468342
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) pinnae
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowla‑
ne, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materia‑
łów niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, mate‑
riały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemeta‑
lowe konstrukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamie‑
niarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek,
niemetalowe obróbki blacharskie dachu, niemetalowe materiały
ogniotrwałe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownic‑
twa, palisady niemetalowe, płytki budowlane niemetalowe, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowla‑
ne, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemeta‑
lowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe,
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemeta‑
lowe 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 re‑
klamowych, 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 infor‑
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi w zakre‑
sie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwala‑
jące 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 bu‑
downictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i apara‑
tur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa‑
rów 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 cera‑
micznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, in‑
stalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 303757
(220) 2017 03 08
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 05
(732) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, PL.

(210) 468581
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(540) Z natury al dente
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, bulion, koncentraty
na bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i ro‑
sołu, kapusta kwaszona, owoce lukrowane, owoce kandyzowane,
owoce w puszkach, owocowe chipsy, sałatki, skórki, sok pomidoro‑
wy do celów kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przekąski na bazie owoców, sałatki i surówki owocowe, warzywne
i owocowo‑warzywne świeże i konserwowane, warzywa w puszkach,
zupy, zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, soki
roślinne do gotowania, 30 przyprawy, przyprawy korzenne, sosy,
dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produk‑
cji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, słodycze, gala‑
retki owocowe, 31 świeże owoce, świeże warzywa, warzywa liściaste
myte i pakowane, gotowe do spożycia, kiełki roślin, sałata, 32 soki
i napoje warzywne, soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywno
‑owocowe, nektary owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholo‑
we, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw, esencje do produkcji
napojów, wody gazowane i niegazowane, wody mineralne, syropy
do napojów.
(111) 303758
(220) 2017 03 09
(210) 468635
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 05
(732) MALINOWSKA MARIA SAFEPLAY, Konstancin Jeziorna, PL.
(540) SAFEPLAY nowoczesne place zabaw dla dzieci
(540)

(111) 303760
(220) 2017 03 23
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 17
(732) MALINOWSKI MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

1277
(210) 469296

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.09.01, 26.11.22, 20.05.07, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 303761
(220) 2017 06 28
(210) 473434
(151) 2017 12 28
(441) 2017 07 31
(732) OLSZEWSKI DARIUSZ VEGEKOSZYK.PL, Kielce, PL.
(540) Vegekoszyk.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, szary
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
żywności, suplementów diety, kosmetyków, chemii gospodarczej
i produktów dla zwierząt domowych.
(111) 303762
(220) 2017 06 30
(210) 473571
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) GRUPA PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Piotr i Paweł po drodze
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, granatowy,
niebieski, pomarańczowy, fioletowy, zielony, żółty
(531) 02.09.19, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw.
(111) 303759
(220) 2017 03 09
(210) 468644
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 17
(732) JAI KUDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) JK
(510), (511) 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne,
okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do oku‑
larów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontak‑
towe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu,
części do okularów, soczewki do okularów, 35 zgrupowanie oraz
wyeksponowanie na rzecz osób trzecich towarów: artykuły optycz‑
ne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, okulary słoneczne
i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okula‑
rów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui
na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłonecz‑
ne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki
do okularów, środki i przyrządy do czyszczenia artykułów optycz‑
nych, celem ich obejrzenia, dokonania wyboru oraz pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary, usługi sprzedaży
następujących towarów: artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy
optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki
do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecz‑
nych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony
oczu, części do okularów, soczewki do okularów, środki i przyrządy
do czyszczenia artykułów optycznych, 44 usługi optyczne, usługi ba‑
dania wzroku.

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, brązowy, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.06, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.13,
26.11.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie franchisingu, doradztwo w zakre‑
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
sprzedaży detalicznej, w tym usługi sprzedaży w sklepach stacjonar‑
nych i internetowych, takich towarów jak: świeżych i gotowych arty‑
kułów spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny,
ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych,
ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych
i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owoców i warzyw, świe‑
żych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów lasko‑
wych, orzechów arachidowych, migdałów, bakalii i dodatków do ciast,
galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropów),
drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów,
herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów
(przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki i pro‑
duktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek,
lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody mineralnej i gazo‑
wanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych pre‑
paratów do produkcji napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw
i przetworów, mrożonek, żywności dietetycznej, żywności dla nie‑
mowląt, napojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów i tytoniu,
akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum i kosmety‑
ków, płynów do pielęgnacji włosów, środków 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
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i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazo‑
wych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm,
płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych,
oprogramowania komputerowego, urządzeń oświetleniowych, ze‑
garów i zegarków, artykułów papierniczych, artykułów piśmiennych,
gazet, czasopism, map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przy‑
borów gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań
do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów
czyszczących, produktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zni‑
czy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów
tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu
biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produk‑
tów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzę‑
dzi, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym
powierzchni, urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposa‑
żenia wnętrz, elektrycznych urządzeń do gospodarstwa domowego,
artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych z pa‑
pieru lub celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów
samochodowych.

(111) 303763
(220) 2017 03 24
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) PROJEKT86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) eighty six RACING 86
(540)

(210) 469451

(531) 26.01.03, 26.01.17, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 303764
(220) 2017 03 30
(210) 469712
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) E‑COMMERCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) GetFort
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05, 26.05.08, 26.04.04
(510), (511) 9 komponenty i części do komputerów, komputerowe
stacje dokujące, komputerowe stacje robocze, szafy przeznaczone
do zainstalowania w nich komputerów, komponenty elektryczne
i elektroniczne, kable do przewodzenia sygnały dla urządzeń infor‑
matycznych, audio‑video i telekomunikacji, kable i przewody elek‑
tryczne, przewody komunikacyjne, akcesoria do kabli i przewodów
takie jak złącza, wtyki i gniazda do kabli i przewodów, kable kon‑
centryczne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
medialnej i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do two‑
rzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, patchpanele,
switche, routery sieciowe, adaptery sieciowe, moduły przeznaczone
do budowy nieekranowych gniazd aboncenckich oraz pól kroso‑
wych w instalacjach w sieciach teleinformatycznych, wzmacniacze
sygnału Wi‑Fi, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowa‑
nia, wskaźniki i kontrolery, czujniki i detektory, testery elektryczne,
testery sieciowe, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych, kom‑
ponenty i części do komputerów, światłowody, osprzęt światłowodo‑
wy, kable światłowodowe, światłowodowe urządzenia telekomuni‑
kacyjne, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii, zasilacze
w tym zasilacze do kamer, zasilacze sieciowe, zasilacze awaryjne UPS,
aparatura, urządzenia do zastosowania w elektryce, aparatura i urzą‑
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, przetwornice
jednotwornikowe, inwertery elektryczne, przemienniki.
(111) 303765
(151) 2017 08 28

(220) 2017 03 30
(441) 2017 05 02

(210) 469740
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(732) DATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDTYOWO‑AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) DUDA DEVELOPMENT EST. 1997
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 26.03.04, 26.05.01, 27.07.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe [nieruchomości], agencje nieruchomości, ściąganie czyn‑
szów, dzierżawa majątku nieruchomego, wycena finansowa w za‑
kresie ubezpieczenia, banków, nieruchomości, wycena kosztów
naprawy, oszacowanie [wycena] majątku nieruchomego, zarządza‑
nie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, 37 asfalto‑
wanie, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i skle‑
pów targowych, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego,
budownictwo, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czysz‑
czenie kominów, czyszczenie okien, doradztwo inżynieryjne [bu‑
downictwo], instalowanie drzwi i okien, eliminacja zakłóceń w insta‑
lacjach elektrycznych, informacja budowlana, izolowanie budynków,
malowanie, montaż rusztowań, murowanie, rozbiórka budynków,
tapetowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, zabezpieczanie budyn‑
ków przed wilgocią, 42 projektowanie, dekoracja wnętrz, doradztwo
architektoniczne, projektowanie budynków.
(111) 303766
(220) 2017 03 31
(210) 469774
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 10
(732) ŁUKASZCZYK MAŁGORZATA PENSJONAT TATRZAŃSKI
GOŚCINIEC, Poronin, PL.
(540) PENSJONAT TATRZAŃSKI RELAX & SPA
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony
(531) 05.05.20, 05.05.22, 01.01.01, 01.01.04, 26.01.01, 26.01.15,
25.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów tury‑
stycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji
noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (-udostępnianie), usługi
wynajmowania sal na sympozja i konferencje, usługi kawiarni, sto‑
łówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.
(111) 303767
(220) 2017 04 04
(210) 469952
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) DZIERŻYKRAY‑ROGALSKI OLAF, DZIERŻYKRAY‑ROGALSKA
PAULINA OFFICEMEDIA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) PANDOAPARTMENTS
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa mar‑
ketingowa obrotu nieruchomościami, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościa‑
mi, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, po‑
średnictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nierucho‑
mości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, wynajem
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
43 usługi w zakresie zakwaterowania, usługi agencji wynajmu miesz‑

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach
wakacyjnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwa‑
cja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu,
organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
tymczasowy wynajem pokoi.

(111) 303768
(220) 2017 04 18
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 17
(732) HITEC FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HiTecFilm
(540)

(210) 470548

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 27.05.01, 26.11.03,
26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego dla celów przemysło‑
wych, folie do pakowania, folie do pakowania dla przemysłu spo‑
żywczego, elektronicznego i farmaceutycznego, folie termokurcz‑
liwe, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie
z perforacją, wyroby z foli z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa
sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu,
folie poliamidowe, folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowe‑
go, worki, płachty, worki i woreczki na żywność, torby i torebki jed‑
norazowe, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne
i samoprzylepne z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych
do paletyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa sztucznego,
kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne i samoprzylepne
z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, taśmy przylepne i sa‑
moprzylepne z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych, fo‑
lie z tworzyw sztucznych dla celów rolniczych i ogrodniczych, folie
do owijania roślin, folie do sianokiszonki, folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w przemyśle, folie antykorozyjne, worki i kaptury an‑
tykorozyjne, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 agencje importowo
‑eksportowe, analizy kosztów, usługi doradztwa w zakresie pro‑
wadzenia działalności gospodarczej handlowej, 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, sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw sztucznych,
wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla prze‑
mysłu spożywczego, taśm przylepnych i samoprzylepnych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu tworzyw sztucz‑
nych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla
przemysłu spożywczego, taśm przylepnych i samoprzylepnych, pro‑
mocja sprzedaży, informacja handlowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach han‑
dlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezen‑
tacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla kompu‑
terowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, kompu‑
terowe zarządzanie plikami, usługi księgowości i rachunkowości.
(111) 303769
(220) 2017 04 24
(210) 470804
(151) 2017 10 25
(441) 2017 06 26
(732) LEMESHKO WIKTORIYA EVERET, Szczawno Zdrój, PL.
(540) AQUATRONA
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, płyny do pielęgna‑
cji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki perfumeryjne.
(111) 303770
(220) 2017 05 10
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Pigmenty PhotoSoft

(210) 471455
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(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycz‑
nych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre‑
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką‑
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepara‑
ty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czysz‑
czenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna‑
mi kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
lecznicze do kąpieli.

(111) 303771
(220) 2017 05 15
(210) 471666
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) APAP przeziębienie
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.11, 11.03.03, 26.01.16
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawar‑
te w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety za‑
warte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne.
(111) 303772
(220) 2017 05 15
(210) 471669
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) APAP dla dzieci FORTE
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały, jasnoróżowy
(531) 29.01.14, 27.05.02, 02.05.06, 02.05.01, 26.04.18
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawar‑
te w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety za‑
warte w klasie 5, preparaty witaminowe i mineralne.
(111) 303773
(220) 2017 05 17
(210) 471802
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój, PL.
(540) Blaszanka BLACHOTRAPEZ Dbając o satysfakcję naszych
klientów zadbaliśmy o tradycyjną POLSKĄ WÓDKĘ, która łączy
w sobie WYSOKĄ JAKOŚĆ oraz WYJĄTKOWY SMAK. Szereg
starannych zabiegów, którym poddajemy idealnie czystą
wodę z górskich potoków oraz najwyższej jakości spirytus daje
początek krystalicznie czystej wódce‑wódce Blaszance. Podstawą
wybornego smaku tegoż trunku jest UNIKALNA RECEPTURA oraz
LATA DOŚWIADCZEŃ. Neutralny spirytus zbożowy poddawany jest
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czterokrotnej destylacji, podczas której ulega uszlachetnieniu oraz
oczyszczeniu. Dzięki skomplikowanym procesom technologicznym
oraz ocenie jakościowej uzyskiwana jest idealnie czysta woda.
Delikatny i wyrafinowany smak wódki Blaszanki jest wynikiem
filtracji węglowej gotowego produktu. Z powodzeniem może być
stosowana jako baza do drinków i koktajli. Daje nieograniczone
możliwości.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, szary
(531) 07.03.11, 25.01.05, 25.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15,
01.01.04
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe ekstrakty
owocowe, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alko‑
holowe zawierające owoce, pitne alkohole wysokoprocentowe, mio‑
dy pitne, wina.
(111) 303774
(220) 2017 05 18
(210) 471868
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) BOKAŁŁO MAGDALENA ANNA SERCENATURY, Kielce, PL.
(540) Serce Natury
(510), (511) 30 chleb, bułki, wszelkie wyroby piekarnicze pieczone
bez użycia mąki i drożdży.
(111) 303775
(220) 2017 05 19
(210) 471903
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Ibuprom
(510), (511) 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 303776
(220) 2017 05 22
(210) 471995
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) CYRANKA ELŻBIETA CHEM‑PROTECT, Węgrzce, PL.
(540) CHEM PROTECT
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.25
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla
przemysłu, środki korozyjne, środki do zabezpieczeń antykorozyj‑
nych, powłoki cynkowe nakładane metodą ogniową, 40 cynkowanie,
obróbka materiałów, obróbka metali, obróbka [przetwarzanie] odpa‑
dów, recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], niszczenie odpadów
i śmieci, spalanie śmieci i odpadów, 42 badania oraz usługi: nauko‑
we i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, analizy chemiczne, badania chemiczne, prace badawczo
‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi che‑
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miczne, usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe.

(111) 303777
(220) 2017 05 23
(210) 472023
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) POLSKA FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ CHOPIN,
Mogilany, PL.
(540) Polski Test Pianistyczny
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.11, 24.17.10
(510), (511) 41 organizacja konkursów muzycznych, organizowanie
festiwali artystycznych, widowiska i konkursy muzyczne, organizo‑
wanie koncertów, opiniowanie i ocena poziomu artystycznego oraz
umiejętności odtwórców utworów muzycznych w ramach konkur‑
sów muzycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz‑
rywkowych.
(111) 303778
(220) 2017 05 23
(210) 472032
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) POLSKA FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ CHOPIN,
Mogilany, PL.
(540) KONKURS PIANISTYCZNY POLSKO CHIŃSKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 22.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja konkursów muzycznych, organizowanie
festiwali artystycznych, widowiska i konkursy muzyczne, organizo‑
wanie koncertów, opiniowanie i ocena poziomu artystycznego oraz
umiejętności odtwórców utworów muzycznych w ramach konkur‑
sów muzycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz‑
rywkowych.
(111) 303779
(220) 2017 05 25
(210) 472143
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) MAMCARZ WIKTOR XANDER DIESEL, Mielec, PL.
(540) regeneo
(510), (511) 7 wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze do silników, pompy
wtryskowe paliwa, przyrządy do wtrysku paliwa, części wtryskiwaczy
paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, pompy wysoko‑
ciśnieniowe, pompowtryski, rozpylacze [maszyny] inne niż do celów
medycznych, turbosprężarki do silników, silnikowe pompy paliwowe,
pompy palowowe, 9 urządzenia diagnostyczne do silników, próbniki
do wtryskiwaczy Diesla, 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
elementy i części zamienne do samochodów, sprężarki i turbosprę‑
żarki samochodowe i ich części, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/
lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następu‑
jących towarów: wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze do silników,
pompy wtryskowe paliwa, przyrządy do wtrysku paliwa, części wtry‑
skiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, pompy
wysokociśnieniowe, pompowtryski, rozpylacze [maszyny] inne niż
do celów medycznych, turbosprężarki do silników, silnikowe pompy
paliwowe, pompy paliwowe, urządzenia diagnostyczne do silników,
próbniki do wtryskiwaczy Diesla, części i akcesoria do pojazdów
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lądowych, elementy i części zamienne do samochodów, sprężarki
i turbosprężarki samochodowe i ich części, 37 naprawa i regenera‑
cja turbosprężarek, wtryskiwaczy paliwa, wtryskiwaczy do silników,
pomp wtryskowych, przyrządów do wtrysku paliwa, pomp wysoko‑
ciśnieniowych, pompowtrysków, pomp, części wtryskiwaczy paliwa
do silników pojazdów lądowych i wodnych, rozpylaczy [maszyny]
innych niż do celów medycznych, turbosprężarek do silników, silni‑
kowych pomp paliwowych, pomp paliwowych, urządzeń diagno‑
stycznych do silników, próbników do wtryskiwaczy Diesla, układów
wtryskowych, silników, sprężarek i turbosprężarek samochodowych
i ich części, montaż [instalowanie] części do pojazdów, naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników po‑
jazdów mechanicznych i części do nich, naprawy i obsługa samocho‑
dów, regeneracja silników pojazdów.

(111) 303780
(220) 2017 05 25
(210) 472146
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) AXIMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) aximate
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły sportowe.
(111) 303781
(220) 2017 05 25
(210) 472152
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) REWITALIZACJA
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.03.23
(510), (511) 41 studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, kursy in‑
struktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
z zakresu planowania przestrzennego.
(111) 303782
(220) 2017 05 26
(210) 472185
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) LUDEW DOMINIK MARIUSZ PRAKTYKA LEKARSKA,
Kraków, PL.
(540) RUCZAJ CLINIC
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 medycyna estetyczna, dermatologia, stomatologia,
konsultacje lekarskie specjalistyczne.
(111) 303783
(220) 2017 05 26
(210) 472197
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 26
(732) SQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
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(540) MUS BAR & VIEW
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowa‑
nie i prowadzenie zjazdów, organizowanie szkoleń, organizowanie
konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, usługi klu‑
bowe [rozrywka], usługi klubów [dyskotek], usługi studiów nagrań,
43 usługi gastronomiczne, usługi kawiarni i barów, usługi świadczo‑
ne przez bary bistro.
(111) 303784
(220) 2017 05 29
(210) 472249
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) SPRUCE
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone
nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia orga‑
nicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, che‑
mikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadowbójcze
(insektycydy), środki grzybobójcze(fungicydy), herbicydy, środki
robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze,
środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 303785
(220) 2017 05 30
(210) 472356
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) ATAK CHMIELU
(510), (511) 21 kufle do piwa, dzbanki do piwa, szklanki do piwa,
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, podkładki
pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, butelki na piwo, 32 piwo i pro‑
dukty piwowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do pro‑
dukcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoho‑
lowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, 43 puby, bary, usługi barów
piwnych, usługi ogródków piwnych, usługi restauracyjne.
(111) 303786
(220) 2017 05 30
(210) 472357
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 10
(732) ABAKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LorO
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 chłodnice do silników pojazdów lądowych oraz
ich części, chłodnice do silników oraz ich części, chłodnice ole‑
ju do silników samochodowych oraz ich części, korki do chłodnic
silników, miski olejowe samochodowe, wentylatory do silników
do pojazdów lądowych oraz ich części, wentylatory do chłodzenia
silników w pojazdach oraz ich części, silniki wentylatorów, śmigła
wentylatorów, sprzęgła wentylatorów, pompy wodne do pojazdów
lądowych, podnośniki elektryczne (do szyb pojazdów), sprężarki, za‑
wory układu recyrkulacji spalin [EGR] do silników do pojazdów lądo‑
wych, zbiorniki wyrównawcze [części chłodnic pojazdów], 9 czujniki:
odległości, położenia wału korbowego, położenia wałka rozrządu,
ciśnienia doładowania, temperatury gazów spalinowych, ciśnienia
w oponach, temperatury cieczy chłodzącej, ciśnienia bezwzględne‑
go (MAP sensor), przepływu masowego (MAF sensor), kontroli pręd‑
kości obrotowej kół jezdnych (czujnik ABS), termostaty do pojazdów
samochodowych, przełączniki zespolone elektryczne, 11 urządzenia
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do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza
dla pojazdów lądowych oraz części tych urządzeń, osuszacze po‑
wietrza, parowniki, sprężarki ( kompresory) klimatyzacji, chłodnice
powietrza ( intercoolery), chłodnice oleju, nagrzewnice, kondensory
klimatyzacji, zawory klimatyzacji, czujniki klimatyzacji, dmuchawy
gorącego i zimnego powietrza, wentylatory do pojazdów, reflektory,
lampy, kierunkowskazy samochodowe, światła do pojazdów lądo‑
wych, światła odblaskowe oraz ich części, 12 sprzęgła do pojazdów
lądowych, piasty kół pojazdów lądowych, osie pojazdów lądowych,
łożyska kół pojazdów lądowych, siłowniki do pojazdów lądowych,
sprężyny gazowe do pojazdów lądowych, amortyzatory, przeguby
do pojazdów lądowych, klamki do drzwi samochodowych, lusterka
i wkłady lusterek do pojazdów oraz ich części, elementy nadwozi
samochodowych, elementy wykończeniowe nadwozi samochodo‑
wych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym poprzez sklepy inter‑
netowe, części i akcesoriów do pojazdów.

(111) 303787
(220) 2017 05 30
(210) 472358
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 17
(732) RADOŃ JACEK, Kraków, PL.
(540) Garden Palace
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty].
(111) 303788
(220) 2017 05 30
(210) 472359
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) HOPLAAGA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 303789
(220) 2017 05 30
(210) 472360
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) BYKORIZ VOLODYMYR, Kijów, UA.
(540) TEFIKS
(510), (511) 11 aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], akceso‑
ria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria końcowe do za‑
silania w wodę, akcesoria łazienkowe, akcesoria regulacyjne do rur
i przewodów gazowych, akcesoria rozpylające [części instalacji sani‑
tarnych], akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne],
armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazo‑
wych, armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, arma‑
tura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga‑
zowych, armatura łazienkowa do kontroli wody, armatura regulacyj‑
na i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i za‑
bezpieczająca do urządzeń wodnych, dopasowane akcesoria do pie‑
karników, filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne], instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, kurki [akcesoria hy‑
drauliczne], kurki czerpalne [armatura wodociągowa], pisuary [arma‑
tura sanitarna], ręczne zawory hydrauliczne, rozpylacze do pryszniców
[akcesoria hydrauliczne], sanitarna armatura spustowa do bidetów,
sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura
spustowa do rurociągów ściekowych, sanitarna armatura spustowa
do umywalek, sanitarna armatura spustowa do wanien, sitka do zle‑
wozmywaków [akcesoria hydrauliczne], spusty [akcesoria hydraulicz‑
ne], urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa],
urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], zawory
[akcesoria hydrauliczne], zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria
hydrauliczne], zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne],
zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], zawory
regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], instalacje i urządze‑
nia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
łazienkowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje prysznicowe, instala‑
cje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, filtry
siatkowe do linii wodnych, żeliwne części do rur [części instalacji sani‑
tarnych], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem
strony internetowej) na rzecz osób trzecich towarów obejmujących:
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aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], akcesoria do pryszniców,
akcesoria do umywalek, akcesoria końcowe do zasilania w wodę, akce‑
soria łazienkowe, akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych,
akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych], akcesoria zabez‑
pieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, aparaty rozpy‑
lające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do dystrybucji
wody służąca do ogrzewania, armatura do kąpieli parowych, arma‑
tura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazo‑
wych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura łazienkowa
do kontroli wody, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewo‑
dów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wod‑
nych, dopasowane akcesoria do piekarników, filtry do kranów [akce‑
soria hydrauliczne], instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno‑kanalizacyjna, kurki [akcesoria hydrauliczne], kurki czerpalne
[armatura wodociągowa], pisuary [armatura sanitarna], ręczne zawory
hydrauliczne, rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], sa‑
nitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa
do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ścieko‑
wych, sanitarna armatura spustowa do umywalek, sanitarna armatura
spustowa do wanien, sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydraulicz‑
ne], spusty [akcesoria hydrauliczne], urządzenia do redukcji ciśnienia
wody [akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia
wody [akcesoria regulujące], zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory
kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], zawory kontrol‑
ne do wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory regulacyjne do wody
[akcesoria bezpieczeństwa], zawory regulacyjne do wody [akcesoria
regulacyjne], elektryczne napędy do maszyn, hydrauliczne siłowniki
do zaworów, kowarki do użytku przy montażu przewodów hydraulicz‑
nych, kowarki do użytku przy przygotowywaniu przewodów hydrau‑
licznych, napędy do zaworów, napędy elektryczne do podnośników,
połączenia przegubowe, zawory, zawory [części maszyn lub silników],
zawory [części maszyn], zawory będące elementami maszyn, zawory
bezpieczeństwa [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn],
zawory hydrauliczne, zawory kulowe stanowiące części maszyn, za‑
wory elektromagnetyczne, zawory elektromagnetyczne [przełączni‑
ki], zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne],
instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, instalacje łazienkowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje
prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno
‑kanalizacyjna, filtry siatkowe do linii wodnych, żeliwne części do rur
[części instalacji sanitarnych], prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym
internetowych z powyższymi towarami, sprzedaż on‑line, sprzedaż
wysyłkowa powyższych towarów, obsługa zleceń zakupów, obsługa
targów on‑line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towa‑
rów, usług, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych
dla osób trzecich, aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, marketing, reklama, reklama prasowa, ra‑
diowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach internetowych powyż‑
szych towarów oraz świadczonych usług, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych
towarów i świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom.

(111) 303790
(220) 2017 06 01
(210) 472420
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 10
(732) JANIA MAŁGORZATA ASKLEPIOS, Szczecin, PL.
(540) Fibi woreczek na psie odchody
(540)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt
domowych.
(111) 303791
(151) 2017 11 08

(220) 2017 05 30
(441) 2017 07 24

(210) 472365
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(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) mr.profit
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czarny, brązowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.05,
02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 3 proszki do prania, płyny do prania, płyny do płukania
tkanin, pasty i kremy do butów, pasty do skór, środki odświeżające
do obuwia, środki do czyszczenia i pielęgnacji wyrobów ze skór,
5 środki odstraszające mole, 20 wieszaki do ubrań, pokrowce
na ubrania, 21 szczotki do butów, szczotki do ubrań, przylepne rol‑
ki do usuwania kłaczków z ubrań, 25 wkładki do obuwia nie do ce‑
lów ortopedycznych, 26 sznurówki tekstylne do obuwia, zapię‑
cia do obuwia, akcesoria do naprawy i zdobienia ubrań, zapięcia
do ubrań, sztuczne kwiaty, wstążki tekstylne, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie towarów:
proszki do prania, płyny do prania, płyny do płukania tkanin, pasty
i kremy do butów, pasty do skór, środki odświeżające do obuwia,
środki do czyszczenia i pielęgnacji wyrobów ze skóry, środki od‑
straszające mole, wieszaki do ubrań, pokrowce na ubrania, szczotki
do butów, szczotki do ubrań, przylepne rolki do usuwania kłaczków
z ubrań, wkładki do obuwia nie do celów ortopedycznych, sznurów‑
ki tekstylne do obuwia, zapięcia do obuwia, akcesoria do naprawy
i zdobienia ubrań, zapięcia do ubrań, sztuczne kwiaty, wstążki tek‑
stylne.
(111) 303792
(220) 2017 05 30
(210) 472368
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) Mr. Profit
(510), (511) 3 proszki do prania, płyny do prania, płyny do płukania
tkanin, pasty i kremy do butów, pasty do skór, środki odświeżające
do obuwia, środki do czyszczenia i pielęgnacji wyrobów ze skó‑
ry, 5 środki odstraszające mole, 20 wieszaki do ubrań, pokrowce
na ubrania, 21 szczotki do butów, szczotki do ubrań, przylepne rol‑
ki do usuwania kłaczków z ubrań, 25 wkładki do obuwia nie do ce‑
lów ortopedycznych, 26 sznurówki tekstylne do obuwia, zapię‑
cia do obuwia, akcesoria do naprawy i zdobienia ubrań, zapięcia
do ubrań, sztuczne kwiaty, wstążki tekstylne, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie towarów:
proszki do prania, płyny do prania, płyny do płukania tkanin, pasty
i kremy do butów, pasty do skór, środki odświeżające do obuwia,
środki do czyszczenia i pielęgnacji wyrobów ze skóry, środki od‑
straszające mole, wieszaki do ubrań, pokrowce na ubrania, szczotki
do butów, szczotki do ubrań, przylepne rolki do usuwania kłaczków
z ubrań, wkładki do obuwia nie do celów ortopedycznych, sznurów‑
ki tekstylne do obuwia, zapięcia do obuwia, akcesoria do naprawy
i zdobienia ubrań, zapięcia do ubrań, sztuczne kwiaty, wstążki tek‑
stylne.
(111) 303793
(220) 2017 05 31
(210) 472378
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) WIECZOREK KRZYSZTOF EVERS POLAND, Radzionków, PL.
(540) mm MAGMARI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
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(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, ko‑
smetyki do pielęgnacji skóry, lakier do włosów, maski kosmetyczne,
odżywki do włosów, olejki, spraye do włosów, olejki do celów ko‑
smetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia
włosów, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwia‑
nia, preparaty do prostowania włosów, preparaty kolagenowe do ce‑
lów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, suche szampony, szampony,
wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, farby do włosów, barwniki
kosmetyczne, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pokazy towarów, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, udostępnianie in‑
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter‑
netowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi pośrednictwa w handlu, sprzedaż balsamów kosmetyków,
kosmetyków do pielęgnacji skóry, lakierów do włosów, masek ko‑
smetycznych, odżywek do włosów, olejków, sprayów do włosów,
olejków do celów kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów,
preparatów do kręcenia włosów, preparatów do nadawania połysku,
preparatów do odbarwiania, preparatów do prostowania włosów,
preparatów do celów kosmetycznych, suchych szamponów, szam‑
ponów, zestawów kosmetyków, farb do włosów, 41 kształcenie prak‑
tyczne z zakresu pielęgnacji włosów, układania fryzur, stosowania
kosmetyków do włosów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, szkoleń, warsztatów, kursów, konkursów, organizowanie
pokazów mody i fryzur, 44 fryzjerstwo, manicure, salony piękności
i urody, usługi wizażystów.

(111) 303794
(220) 2017 05 31
(210) 472383
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) BEST4PETS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ARISTOCAT
(510), (511) 31 żwirki dla kotów, silikonowe żwirki dla kotów, karma
dla kotów, przysmaki dla kotów.
(111) 303795
(220) 2017 05 31
(210) 472386
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) BEST4PETS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) NOBLECAT
(510), (511) 31 żwirki dla kotów, silikonowe żwirki dla kotów, karma
dla kotów, przysmaki dla kotów.
(111) 303796
(220) 2017 05 31
(210) 472387
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) WŁODARCZYK REMIGIUSZ PAWEŁ A & R, Kluczbork, PL.
(540) RW HUNT
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.02, 23.03.01, 23.03.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 13 broń i amunicja, 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie.
(111) 303797
(220) 2017 05 31
(210) 472389
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 03
(732) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OPTISKANER
(510), (511) 9 urządzenie i przyrządy do badania kontrastowego
siatkówki i naczyniówki oka, skanery optyczne, optyczne artykuły,
optyczne elementy pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, la‑
boratoryjna aparatura optyczna, laboratoryjne urządzenia optyczne,
aparatura optyczna na podczerwień, urządzenia i przyrządy optycz‑
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ne, urządzenia testujące do sprawdzania urządzeń optycznych, urzą‑
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz‑
ne i symulatory, przyrządy pomiarowe, przyrządy do obrazowania,
urządzenia i przyrządy naukowe, przyrządy pomiarowe z cyfrowym
odczytem, czujniki do przyrządów pomiarowych, urządzenia i przy‑
rządy laboratoryjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monito‑
rowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia i przyrządy do mikrosko‑
pii skaningowej z wykorzystaniem przewodzenia jonowego, kamery
do szybkiego skanowania, cyfrowe urządzenia pomiarowe, cyfrowe
urządzenia sterujące do sterowania procesami, kamery cyfrowe za‑
opatrzone w filtry.

(111) 303798
(220) 2017 05 31
(210) 472395
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 03
(732) WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZAGRAJMY MAMO
(510), (511) 28 gry, zabawki, akcesoria do gier i zabawy, gry plan‑
szowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry automatyczne, gry
sportowe, gry muzyczne, gry karciane, 35 usługi sprzedaży następu‑
jących towarów: gry, zabawki, akcesoria do gier i zabawy, gry plan‑
szowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry automatyczne, gry
sportowe, gry muzyczne, gry karciane, usługi prowadzenia sklepów,
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji
internetowych i agencji importowo‑eksportowych z towarami wy‑
mienionymi w niniejszej klasie.
(111) 303799
(220) 2017 06 01
(210) 472410
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) MPL POWER ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) adler
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia,
kamery do telewizji przemysłowej, urządzenia telewizji przemysło‑
wej, kamery bezpieczeństwa, kamery internetowe, kamery wideo
do nadzoru, kamery wideo przystosowane do celów monitoringo‑
wych, 11 instalacje oświetleniowe, elektryczne urządzenia oświe‑
tleniowe do wnętrz, lampy oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy,
oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie
awaryjne, oświetlenie zewnętrzne, reflektory, światła do instalacji
na zewnątrz, urządzenia i instalacje oświetleniowe, wyposażenie
oświetleniowe, zespoły świetlne.
(111) 303800
(220) 2017 06 01
(210) 472413
(151) 2017 10 27
(441) 2017 07 03
(732) WOLNIAK MARCIN, BORKIET SŁAWOMIR BABY WOLTA
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) ANTI MONSTER SPRAY
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, spraye do ciała, po‑
kojowe spraye zapachowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum,
kosmetyków i środków zapachowych.
(111) 303801
(151) 2017 10 27

(220) 2017 06 01
(441) 2017 07 10

(210) 472456
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(732) ŚLEBODZIŃSKI WŁADYSŁAW, Warszawa, PL.
(540) METRINO PRT
(510), (511) 39 transport lądowy osób, usługi transportu pasażer‑
skiego drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym.
(111) 303802
(220) 2017 06 02
(210) 472483
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) UN
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 opracowywanie wytycznych i wskaźników norma‑
tywnych dla projektów urbanistycznych, projektowanie urbanistycz‑
ne, projektowanie architektoniczne, badania dotyczące planowania
urbanistycznego.
(111) 303803
(220) 2017 06 02
(210) 472485
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) UN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 opracowywanie wytycznych i wskaźników norma‑
tywnych dla projektów urbanistycznych, projektowanie urbanistycz‑
ne, projektowanie architektoniczne, badania dotyczące planowania
urbanistycznego.
(111) 303804
(220) 2017 06 02
(210) 472494
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SZPITAL ŚW. WOJCIECHA
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.01, 26.01.04
(510), (511) 36 ubezpieczenia medyczne, w szczególności w formie
abonamentów medycznych umożliwiających korzystanie z usług da‑
nej placówki medycznej, 44 usługi medyczne, szpitale, usługi klinik
medycznych, ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne,
badania laboratoryjne, bakteriologiczne, rentgenowskie, ultrasono‑
graficzne w celu diagnozy, leczenia lub oceny stanu zdrowia ludzi,
usługi diagnostyki medycznej, usługi w zakresie analiz medycznych,
konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, leczenie ludzi,
w tym leczenie operacyjne, usługi lekarskie, opieka pielęgniarska,
opieka paliatywna, usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usłu‑
gi optyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, fizjoterapia,
rehabilitacja fizyczna, osteopatia, masaż, usługi terapeutyczne, usłu‑
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gi położnicze, leczenie chrapania, ośrodki zdrowia, domowa opieka
pielęgniarska, usługi domowej opieki zdrowotnej, hospicja, placówki
rekonwalescencji, świadczenie usług przez domy opieki nad star‑
szymi ludźmi, usługi domów opieki, usługi opieki długoterminowej,
usługi opieki zdrowotnej, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia‑
nia, informacja medyczna, udzielanie informacji zdrowotnej, pomoc
medyczna, wszystkie powyższe usługi świadczone tylko w zakresie
ludzi.

(732) DEBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry, PL.
(540) debet
(540)

(111) 303805
(220) 2017 06 05
(210) 472528
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) HOP POKUS
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie sporządzania listy płac, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, administrowanie w zakresie oceny przed‑
siębiorstw, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie pro‑
wadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo‑
darczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, doradz‑
two w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo
biznesowe], usługi biurowe, prowadzenie księgowości przedsiębior‑
stwa, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przygo‑
towywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przed‑
siębiorstw, usługi biurowe [administrowanie], usługi doradcze w za‑
kresie działalności gospodarczej, wynajem urządzeń biurowych,
analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy
prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, infor‑
macje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, pomoc,
usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, progno‑
zy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej,
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, księgowość i prowadze‑
nie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospo‑
darczej, usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do ce‑
lów biznesowych.

(111) 303806
(220) 2017 06 05
(210) 472529
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) OTO MATA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 303807
(220) 2017 06 06
(210) 472602
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) OBIUDO PROJECT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) MIRO APTEKA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, zwłaszcza
w aptekach stacjonarnych i internetowych następujących towarów:
produkty farmaceutyczne, leki, preparaty witaminowe, produkty
i przyrządy medyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki
i produkty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty dietetyczne,
suplementy diety, produkty zielarskie, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, kosmetyki, 44 usługi far‑
maceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi doradcze
świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne w zakresie leków
niegotowych, recepturowych, sporządzanie receptur w aptekach.

(111) 303810
(220) 2017 06 06
(151) 2017 11 20
(441) 2017 07 17
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU.
(540) biovital
(540)

(210) 472609

(111) 303808
(220) 2017 06 06
(210) 472605
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) OBIUDO PROJECT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) MIRO APTEKA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały, niebieski
(531) 24.13.25, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, zwłaszcza
w aptekach stacjonarnych i internetowych następujących towarów:
produkty farmaceutyczne, leki, preparaty witaminowe, produkty
i przyrządy medyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki
i produkty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty dietetyczne,
suplementy diety, produkty zielarskie, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, kosmetyki, 44 usługi far‑
maceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi doradcze
świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne w zakresie leków
niegotowych, recepturowych, sporządzanie receptur w aptekach.
(111) 303809
(151) 2017 11 16

(220) 2017 06 06
(441) 2017 07 31

(210) 472608

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, złoty, czarny, brązowy
(531) 05.07.09, 02.09.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i produkty dietetyczne, produkty
farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne.
(111) 303811
(220) 2017 06 06
(210) 472610
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) IMPERATOR
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
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[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(111) 303812
(220) 2017 06 06
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) ŁABNO TOMASZ, Tarnów, PL.
(540) MERCES
(540)

(210) 472613

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 25.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace ortopedyczne, materace zapobiegające
tworzeniu odleżyn, prześcieradła ochronne, poduszki ortopedyczne,
20 materace piankowe, materace do spania, materace kempingowe,
materace do samochodów ciężarowych, materace dla kierowców,
poduszki, łóżka, ramy łóżek, podstawy materacy, materace na‑
wierzchniowe.
(111) 303813
(220) 2017 06 07
(210) 472655
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sady, PL.
(540) ENGINELINE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 15.07.01, 27.05.01, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 4 smary, oleje techniczne, oleje silnikowe.
(111) 303814
(220) 2017 06 08
(210) 472695
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE
RYSZARD KACZMAREK I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mrowino, PL.
(540)
(540)

(531) 26.01.01, 01.15.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
takich towarów jak: preparaty chemiczne do użytku w produktach
kosmetycznych, surowe materiały [chemiczne] do tworzenia produk‑
tów kosmetycznych, polepszacze smaku do żywności, barwniki spo‑
żywcze, barwniki kosmetyczne, ekstrakty roślinne do użytku w pro‑
dukcji kosmetyków, ekstrakty z kwiatów, olejki eteryczne, tłuszcze
do celów kosmetycznych, woski [surowce], proszki owocowe, proszki
warzywne, suszone owoce, warzywa suszone, suszone mięso, tłusz‑
cze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów
spożywczych, wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki ete‑
ryczne], grzanki.
(111) 303815
(220) 2017 06 08
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) FLOREK RAFAŁ, Kraków, PL.
(540) novum house

(210) 472697
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(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje celne,
agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ścią‑
gania wierzytelności, usługi aktuariuszy, analizy finansowe, wycena
antyków, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home
banking], informacje bankowe, operacje bankowe, bankowość
(oszczędności), bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej,
wycena biżuterii, emisja bonów wartościowych, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, weryfikacja czeków, emisja czeków podróż‑
nych, ściąganie czynszów, depozyty kosztowności, depozyty przed‑
miotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach fi‑
nansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, wycena na pniu drewna, dzierżawa gospodarstw
rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fi‑
skalnych, emisja kart kredytowych, factoring, zarządzanie finansami,
wycena finansowa [ubezpieczenia, banki, nieruchomości], informa‑
cje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, usługi funduszy
zabezpieczających, tworzenie funduszy inwestycyjnych, notowania
giełdowe, pośrednictwo giełdowe, gwarancje [kaucje], informacja
o ubezpieczeniach, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, transfer
elektroniczny kapitału, obsługa kart debetowych, usługi w zakresie
kart kredytów, emisja kart kredytowych, wycena kosztów naprawy,
kredytowanie pod zastaw, agencje badające zdolność kredytową,
kredyty ratalne, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw, lokaty
kapitału, oszacowanie [wycena] majątku nieruchomego, pośrednic‑
two w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nie‑
ruchomym, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe [maklerstwo
giełdowe], wynajmowanie mieszkań, agencje ściągające należności,
wycena nieruchomości, wycena numizmatów, operacje walutowe,
organizacja zbiórek, wymiana pieniędzy, ekspertyzy do celów po‑
datkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze,
pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla,
ubezpieczenia od pożarów, pożyczki (usługi finansowe), operacje
rozrachunkowości finansowej, operacje rozrachunkowości finanso‑
wej [izby rozrachunkowe], sponsorowanie finansowe, wycena dzieł
sztuki, usługi świadczeń emerytalnych, transakcje finansowe, ubez‑
pieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe], usługi makle‑
rów papierów wartościowych, wymiana waluty, usługi finansowe,
usługi finansowe wyceny wełny, wycena zbiorów numizmatycznych,
wycena znaczków, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru‑
chomości], ubezpieczenie od wypadków, pośrednictwo w zasta‑
wach, ubezpieczenia na życie, 39 akcje ratunkowe [transport], usługi
transportowe autobusowe, wypożyczanie bagażników dachowych,
usługi butelkowania, chroniony transport przedmiotów wartościo‑
wych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwia‑
tów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie],
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystry‑
bucja energii, dystrybucja gazet, dystrybucja prądu elektryczne‑
go, dystrybucja wody, wypożyczanie dzwonów nurkowych, fracht,
fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, frankowanie
przesyłek pocztowych, wynajmowanie garaży, holowanie, informa‑
cja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców,
transport kolejowy, wynajmowanie koni, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, korespondencja, wypożyczanie lodówek, logistyka
transportu, usługi łamania lodu, przechowywanie łodzi, magazyno‑
wanie, informacja o magazynowaniu, magazynowanie elektronicz‑
nych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie magazy‑
nów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, transport
mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe
[akcje ratunkowe], organizowanie wycieczek, organizowanie wycie‑
czek morskich, usługi osób towarzyszących podróżnym, pakowanie
produktów, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, wynaj‑
mowanie miejsc na parkingi, pilotowanie, rezerwowanie miejsc
na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, pomoc
drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie], transport po‑
wietrzny, transport promowy, przenoszenie, przewoź bagaży, usługi
przeprowadzek, przewożenie ładunków, przewoź samochodami cię‑
żarowymi, usługi ratownictwa, ratownictwo podwodne, rezerwacja
podroży, rezerwacja transportu, rozładunek, transport poprzez ruro‑
ciągi, transport rzeczny, transport samochodowy, transport sanitar‑
ny, wypożyczanie skafandrów [ciężkich], składowanie, składowanie
towarów, spacerowe rejsy statkami, spedycja, transport statkami,
ściąganie z mielizny statków, wynajmowanie statków, rejsy statkami
wycieczkowymi, uruchamianie śluz, usługi tramwajowe, transport,
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pośrednictwo w transporcie, transport barkami, transport i przecho‑
wywanie odpadów, transport i przechowywanie śmieci, transport
łodziami, transport morski, transport pasażerski, transport samocho‑
dami opancerzonymi, zwiedzanie turystyczne, usługi kurierskie [listy
lub towary], usługi taksówek, zaopatrywanie w wodę, wypożyczanie
łodzi, statków, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samo‑
chodów wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie
silników lotniczych, wypożyczanie skafandrów dla nurków, wypo‑
życzanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wagonów silniko‑
wych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków
inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów
na rzecz osób trzecich, załadunek statków, 43 bary szybkiej obsługi
[snack‑bary], biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hote‑
le, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], kawiarnie, wypożyczanie
konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, pensjonaty
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt cza‑
sowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje,
restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, usługi w za‑
kresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obo‑
zów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na posie‑
dzenia [mityngi, narady], wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych
innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych, żłobki.

(111) 303816
(220) 2017 05 26
(210) 472750
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) LUDEW DOMINIK PRAKTYKA LEKARSKA, Kraków, PL.
(540) Instytut stomatologii i dermatologii Ruczaj Clinic
(510), (511) 44 medycyna estetyczna, dermatologia, stomatologia,
konsultacje lekarskie, specjalistyczne.
(111) 303817
(220) 2017 06 09
(210) 472754
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 17
(732) TSL SHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) TSL Shark
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, spedycja, logistyka.
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(510), (511) 33 cydr.

(111) 303819
(220) 2017 06 09
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) MAKARSKA MARZENA, Bezrzecze, PL.
(540) fabryka lodów
(540)

(210) 472773

(531) 08.01.18, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 5 dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do ce‑
lów medycznych, lody, sorbety, jogurty mrożone, sosy do deserów
dietetyczne bezcukrowe dla celów leczniczych, dietetyczne na‑
poje przystosowane do celów leczniczych, 30 wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, torty lodowe, batony lodowe, sandwicze lodowe,
jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody spożywcze w proszku,
sorbety jako lody, 43 bary, catering w kawiarniach szybkiej obsługi,
herbaciarnie, kafeterie, kawiarnie, koktajlbary, lodziarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, snack bary, usługi kafeterii samoobsługowych, usługi
cateringowe.
(111) 303820
(220) 2017 06 12
(210) 472809
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR‑TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, PL.
(540) solidio
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 14.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe.
(111) 303821
(220) 2017 05 24
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HALNE STRONG 7% Potęga Smaku
(540)

(210) 472081

(111) 303818
(220) 2017 06 09
(210) 472763
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 17
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540) SADOWSKI CYDR
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty, srebrny
(531) 03.01.14, 05.11.15, 06.01.02, 06.01.04, 19.03.01, 26.04.02,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwa
smakowe, napoje na bazie piwa, soki, wody.

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, zielony, żółty, jasnożółty
(531) 02.01.01, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15

(111) 303822
(220) 2017 06 14
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) INFODATA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) i infodata

(210) 472930
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(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.17, 24.17.25
(510), (511) 9 komputery, komputery i sprzęt komputerowy, kom‑
puterowe bazy danych, komputerowe systemy operacyjne, sprzęt
peryferyjny do komputerów, komponenty i części do komputerów,
urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji da‑
nych, oprogramowanie, oprogramowanie kompilujące, sterowniki
oprogramowania, oprogramowanie dekoderów, oprogramowanie
komunikacyjne, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie
telekomunikacyjne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowa‑
nie rozrywkowe, oprogramowanie wspomagające, oprogramowa‑
nie symulacyjne, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie
medialne, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elek‑
tromechaniczne, oprogramowanie sensoryczne, oprogramowanie
multimedialne, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie
zabezpieczające, oprogramowanie testowe, oprogramowanie sprzę‑
towe, oprogramowanie gier, oprogramowanie użytkowe, oprogra‑
mowanie społecznościowe, oprogramowanie telefonii komputero‑
wej, pakiety oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie dla nauczycieli, opro‑
gramowanie dla nauki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie czytników
kart, platformy oprogramowania komputerowego, oprogramowa‑
nie do tabletów, zintegrowane pakiety oprogramowania, oprogra‑
mowanie do pobrania, wbudowane oprogramowanie operacyjne,
komputerowe oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie
do telefonów komórkowych, oprogramowanie do technologii bizne‑
sowych, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, opro‑
gramowanie do zarządzania organizacją pracy, sieci telekomunika‑
cyjne, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieci optyczne, sieci
danych, serwery sieciowe, routery sieciowe, sieci rozległe [WAN], sie‑
ci lokalne (LAN).
(111) 303823
(220) 2017 06 20
(210) 473106
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DEKADA
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń handlowych, usługo‑
wych oraz biurowych (nieruchomości), zarządzanie nieruchomościa‑
mi, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
inwestycje kapitałowe, 39 transport lądowy, transport samochodo‑
wy, transport pasażerski, transport autobusowy, logistyka transpor‑
tu, transport pasażerów autobusami, usługi transportu autobusami,
organizowanie transportu pasażerskiego, autobusowe usługi trans‑
portowe.
(111) 303824
(220) 2017 06 20
(210) 473107
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540) CZARCIA ŁAPA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 303825
(220) 2017 06 20
(210) 473109
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) VIVITA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty
higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność przystoso‑
wana do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, preparaty
witaminowe, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy

Nr 4/2018

diety, suplementy diety zawierające białko, substancje dietetyczne
złożone z witamin, minerałów, aminokwasów i pierwiastków ślado‑
wych, substancje dietetyczne składające się z witamin, minerałów
i pierwiastków śladowych, pojedynczo lub w połączeniu, suple‑
menty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczo‑
ne do celów leczniczych.

(111) 303826
(220) 2017 06 22
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) WF WELL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) WELL BAK
(540)

(210) 473220

Kolor znaku: biały, zielony, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 aktywatory kompostu, chemiczne dodatki do kom‑
postu, dodatki biologiczne służące do przekształcania plonów
w kompost, mieszanki substancji chemicznych i mikroorgani‑
zmów do nawożenia kompostu, preparaty enzymatyczne do roz‑
kładu odchodów, preparaty rozpuszczające tłuszcz stosowane
w procesach przemysłowych, preparaty chemiczne do zapobie‑
gania gromadzenia się tłuszczu w ściekach, bakterie do oczysz‑
czania ścieków, bakterie do uzdatniania wody, bakterie do uzdat‑
niania ścieków, kultury bakterii do uzdatniania ścieków, preparaty
zawierające bakterie do oczyszczania wody, produkty chemiczne
do oczyszczania ścieków, preparaty chemiczne do biologicznej
obróbki ścieków, substancje chemiczne do oczyszczania wody,
środki chemiczne do oczyszczania wody, preparaty chemiczne
do oczyszczania wody, preparaty do biologicznego oczyszczania
wody.
(111) 303827

(220) 2017 06 21

(210) 473226

(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) WITKOWSKI PIOTR, Bydgoszcz, PL.
(540) POLSKA PIZZA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 08.07.04, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pizza i produkty pizzopodobne, gotowe dania i czę‑
ści składowe dań na bazie węglowodanów, potrawy na bazie mąki,
43 usługi restauracyjne i kateringowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie
przygotowywania i dostarczania żywności i napojów, usługi w zakre‑
sie serwowania posiłków na wynos.
(111) 303828
(220) 2017 06 22
(210) 473229
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE ADW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry, PL.
(540) EKO FLOT CARBO
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, środki modyfiku‑
jące w postaci mieszanek chemicznych, 4 oleje do flotacji pianowej.
(111) 303829
(220) 2017 06 22
(210) 473231
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE ADW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry, PL.
(540) IZOPLAST DYSPERBENT
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(540)

1289

(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 dyspersyjne masy asfaltowe do wykonywania powłok
izolacyjnych dla budownictwa, powłoki do impregnacji wodoodpor‑
nej [chemiczne, farby], mieszanki powłokowe do nakładania na be‑
ton [farby lub oleje], 17 substancje do izolacji przeciwwilgociowych
budynków, izolacja do celów budowlanych.
(111) 303830
(220) 2017 06 22
(210) 473235
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE ADW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry, PL.
(540) BIO FOREST OIL
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.16, 26.04.18, 09.03.02, 09.03.13
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, garnitury, marynarki, spodnie,
kamizelki, koszule, swetry, koszulki, podkoszulki, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, paski, krawaty, muszki, rękawiczki, szelki, skarpetki,
szale, szaliki, płaszcze, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
oraz za pośrednictwem sklepów internetowych towarów wymienio‑
nych w klasie 25, 40 krawiectwo.
(111) 303834
(220) 2017 06 23
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540)
(540)

(210) 473292

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 olej łańcuchowy, oleje do smarowania, oleje smarowe
zawierające dodatki chroniące metal przed zużyciem poprzez tarcie.
(111) 303831
(220) 2017 06 22
(210) 473236
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOMPANIA HANDLOWA IM. PIOTRA PIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sterkowski 1926
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 29.01.02, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty przeciwpasożytnicze, owadobój‑
cze, grzybobójcze, środki odstraszające owady.
(111) 303835
(220) 2017 06 24
(210) 473314
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) SROKOWSKI ZBIGNIEW LVS POLSKA, Toruń, PL.
(540) LVS POLSKA
(540)

(531) 09.07.01, 03.07.19, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 czapki i inne nakrycia głowy, odzież i dodatki odzie‑
żowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośred‑
nictwem Internetu następujących towarów: odzież, dodatki odzieżo‑
we, czapki i inne nakrycia głowy.
(111) 303832
(220) 2017 06 23
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540)
(540)

(210) 473288

Kolor znaku: różowy
(531) 29.01.01, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, środki do ochrony
nasion, zaprawy nasienne.
(111) 303833
(220) 2017 06 23
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) PUCIATA MACIEJ VAN THORN, Warszawa, PL.
(540) VAN THORN

(210) 473291

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektry‑
ce, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządze‑
nia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulo‑
wania elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia ener‑
gii elektrycznej, adaptery prądu zmiennego, transformatory, skrzynki
rozdzielcze elektryczne, szafy rozdzielcze [elektryczność], programa‑
tory czasowe, zabezpieczenia przepięciowe, 11 oświetlenie i reflekto‑
ry oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie wewnętrzne,
oświetlenie zewnętrzne, urządzenia oświetleniowe LED, lampy do ce‑
lów oświetleniowych, osprzęt do oświetlenia, osprzęt do żarówek,
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe LED,
oprawy oświetleniowe sufitowe, oprawy elewacyjne, halogenowe
oprawy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetlenio‑
we LED, żarówki halogenowe, żarniki do lamp elektrycznych, urządze‑
nia grzewcze elektryczne, grzejniki elektryczne, konwektory [grzej‑
niki], wentylatory elektryczne, aparatura do suszenia powietrzem,
nagrzewnice, termowentylatory, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie następujących towarów: aparatura, urządzenia i ka‑
ble do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do kontro‑
lowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania prze‑
pływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania
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energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczno‑
ści, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, adaptery prądu
zmiennego, elektryczne ściemniacze światła, regulatory oświetlenia,
panele do rozdziału energii elektrycznej, przekaźniki elektryczne, roz‑
dzielacze energii elektrycznej, sterowniki elektryczne, sterowniki LED,
transformatory, wyłączniki elektryczne [przełączniki], aparatura i urzą‑
dzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, kame‑
ry, akumulatory elektryczne, komponenty elektryczne i elektroniczne,
adaptery do wtyczek, balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego,
bezpieczniki elektryczne, diody elektryczne, elektryczne wyłączniki
oświetleniowe, elementy układów elektrycznych, osprzęt do oświetle‑
nia ściennego [przełączniki], gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza
elektryczne], gniazdka elektryczne, obudowy gniazdek elektrycznych,
wtyczki elektryczne, łączniki do przewodów elektrycznych, przełącz‑
niki elektryczne, puszki do połączeń elektrycznych, skrzynki bez‑
piecznikowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy rozdzielcze [elek‑
tryczność], osprzęt do budowy szaf rozdzielczych, tablice rozdzielcze
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], kable i przewo‑
dy elektryczne, przedłużacze, przejściówki / rozgałęziacze do kabli,
przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, liczniki [elektryczność],
elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych
LED, programatory czasowe, regulatory energii elektrycznej, urzą‑
dzenia sterujące oświetleniem, czujniki światła, testery elektryczne
[próbniki napięcia], zabezpieczenia przepięciowe, ograniczniki prądu
elektrycznego, ochronniki przeciwprzepięciowe, ochraniacze przed
udarem napięciowym, odzież i sprzęt ochronny dla montera do prac
pod napięciem, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, panele słoneczne do wytwa‑
rzania energii elektrycznej, baterie słoneczne do celów przemysło‑
wych, baterie słoneczne do użytku domowego, kolektory słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, moduły słoneczne, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie we‑
wnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, urządzenia oświetleniowe LED,
lampy do celów oświetleniowych, lampy ogrodowe, oświetlenie de‑
koracyjne, instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetle‑
niowe, instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjny‑
mi [LED], elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy
oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, wyposażenie oświetleniowe,
osprzęt do żarówek, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, opra‑
wy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, oprawy ele‑
wacyjne, halogenowe oprawy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe,
żarówki oświetleniowe LED, żarówki halogenowe, żarniki do lamp
elektrycznych, urządzenia grzewcze elektryczne, elektryczne urzą‑
dzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów domowych, elektryczne
urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów przemysłowych,
elektryczne instalacje grzewcze, grzejniki elektryczne, konwektory
[grzejniki], podgrzewacze powietrza, wentylatory elektryczne, apa‑
ratura do suszenia powietrzem, nagrzewnice, termowentylatory, apa‑
ratura grzewcza na energię słoneczną, osprzęt telefoniczny, instalacje
domofonowe.

(111) 303836
(220) 2017 06 26
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540)
(540)

(210) 473341

(220) 2017 06 26
(441) 2017 08 07

(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa
(z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom), preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty
do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, środki do ochrony
nasion, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby.
(111) 303838
(220) 2017 06 26
(210) 473343
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) POPTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) POPTRADE
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.07, 01.15.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
strony internetowej zawierającej ogłoszenia drobne przesłane przez
użytkowników, usługi reklamowe i rozpowszechniania informacji,
udostępnianie miejsca dla reklamy przez małe ogłoszenia przez glo‑
balne sieci komputerowe i sieci bezprzewodowe, udostępnianie infor‑
macji konsumenckich o produktach i usługach za pomocą ogłoszeń
przez ogólnoświatowe sieci komputerowe oraz sieci bezprzewodowe,
promowanie towarów i usług osób trzecich w światowych sieciach
komputerowych i bezprzewodowych, udostępnianie komputerowej
bazy danych online i bazy danych online do przeszukiwania listy ogło‑
szeń drobnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi rekla‑
mowe i marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, 38 udostępnianie on‑line elektronicznych tablic infor‑
macyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, udostępnianie forów internetowych online, elektronicz‑
na transmisja wiadomości, danych i obrazów, udostępnianie on‑line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 42 usługi komputerowe, mia‑
nowicie hosting obiektów sieciowych online na rzecz osób trzecich
do organizowania i prowadzenia spotkań, zebrań i dyskusji interak‑
tywnych online, usługi komputerowe w postaci tworzenia i utrzymy‑
wania spersonalizowanych stron internetowych zawierających infor‑
macje zdefiniowane przez użytkownika, osobiste profile i informacje.
(111) 303839
(220) 2017 06 26
(210) 473347
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) CHROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żary, PL.
(540) Chroma
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 5 pestycydy, środki chwastobójcze.
(111) 303837
(151) 2017 11 22
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(210) 473342

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, gazety, czasopisma [periodyki], pla‑
katy z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], artykuły

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, bloczki do pisania, bloki
do pisania, bloki listowe, broszury, akwaforty [grafika], akwarele,
albumy, almanachy [roczniki], atlasy, mapy geograficzne, znaczki
pocztowe, publikacje drukowane, czcionki drukarskie, diagramy,
zestawy drukarskie, zestawy przenośne [artykuły biurowe], publi‑
kacje drukowane, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydruko‑
wane], fotograwiura, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze,
kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, naklejki [kal‑
komanie], kartki z życzeniami, papier i karton, karty, karty do ko‑
lekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły pa‑
piernicze], karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, koperty
[artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru,
książki, mapy, materiały drukowane, materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały pi‑
śmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
notesy, numeratory, papierowe obrusy, obrazy, obwoluty na luźne
kartki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, papier,
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], plany, dekoracyjny pa‑
pier do pakowania, artykuły papiernicze do pisania, podręczniki,
portrety, powielacze, prospekty, przebitki [materiały piśmienne],
przezrocza [materiały piśmienne], pudełka kartonowe lub papiero‑
we, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki
papierowe, segregatory [artykuły biurowe], skoroszyty na doku‑
menty, szablony [artykuły piśmienne], śpiewniki, tablice arytme‑
tyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, teczki [artykuły
papiernicze], skoroszyty, tkaniny introligatorskie, ulotki, papierowe
wyroby artystyczne, zakładki, zawiadomienia [artykuły piśmienne],
zeszyty, wizytówki, banery wystawowe z papieru, banery wystawo‑
we wykonane z kartonu, wzory tapet ściennych, pieczątki biurowe,
pióra i długopisy, druki, papier samokopiujący, papier drukarski,
35 dystrybucja materiałów reklamowych, fotokopiowanie, gazety,
prenumerata gazet [dla osób trzecich], powielanie dokumentów,
reklama, reklamy drukowane, wynajem fotokopiarek, wynajmowa‑
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, komputerowe zarządzanie
plikami, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
obróbka tekstów, reklama online za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, wkładanie materiałów drukowanych do kopert, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, dystrybucja drukowanych materiałów pro‑
mocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja i rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i kon‑
kursy promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jedno‑
razowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, 40 apretu‑
rowanie papieru, drukowanie, druk sitowy, druk wywabowy, druk
typograficzny, drukowanie litograficzne, drukowanie znaczków,
drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie fotogra‑
wiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowanie
portretów, drukowanie cyfrowe, drukowanie wklęsłe, drukowanie
książek, drukowanie offsetowe, drukowanie reklam, drukowanie
3D, usługi drukowania, usługi druku offsetowego, usługi składa‑
nia druku, usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne
druków, wynajem drukarek 3D, drukowanie na wełnie, drukowanie
wzorów na dywanach, drukowanie obrazów na przedmiotach, dru‑
kowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, drukowanie dokumentów
z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników cyfro‑
wych, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie cyfrowo
przechowywanych obrazów i zdjęć, usługi cyfrowego drukowania
książek i innych dokumentów na zamówienie, drukowanie, na za‑
mówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach
promocyjnych i reklamowych, introligatorstwo, obróbka i przetwa‑
rzanie papieru, usługi w zakresie drukowania materiałów papier‑
niczych, laminowanie, grawerowanie, usługi druku na tkaninach,
usługi wykańczania druków [cięcie].

(111) 303840
(220) 2017 06 27
(210) 473404
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LODY Zapraszamy na lody,
Zbigniew Grycan
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(540)

Kolor znaku: czarny, różowy, czerwony, jasnobrązowy
(531) 08.01.18, 26.11.02, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, sorbety, 43 usługi w zakresie działalności ga‑
stronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni,
kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygoto‑
waną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż
żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żyw‑
ność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w syste‑
mie on‑line.
(111) 303841
(220) 2017 06 30
(210) 473572
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) MUSIAŁA BARTOSZ AMPERIA SERWIS BATERII
PRZEMYSŁOWYCH, Lusówko, PL.
(540) AMPERIA
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, żółty, zielony
(531) 17.05.17, 26.11.13, 26.02.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory do pojazdów
elektrycznych, ładowarki do baterii, separatory baterii, adaptery ba‑
terii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów,
baterie, baterie akumulatorowe litowe, ładowalne baterie elektrycz‑
ne, akumulatory alkaliczne, akumulatory zapłonowe, akumulatory
energii fotowoltaicznej, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: akumula‑
torów do pojazdów, ładowarek do baterii, ładowalnych baterii elek‑
trycznych, ładowarek do akumulatorów, akumulatorów alkaicznych,
akumulatorów zapłonowych, akumulatorów energii fotowoltaicznej,
baterii, 37 wymiana baterii, wymiana akumulatorów, doładowywa‑
nie baterii i akumulatorów, serwis baterii, serwis akumulatorów, na‑
prawa baterii, naprawa akumulatorów.
(111) 303842
(220) 2017 07 04
(210) 473710
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540) Łódzka Rodzina Technologów Kosmetyków
(510), (511) 35 badanie rynku, gromadzenie i udostępnianie wiedzy,
informacji i know‑how z branży kosmetycznej, organizowanie kon‑
ferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, debat, targów i innych
wydarzeń o informacyjnym charakterze w celach handlowych i re‑
klamowych, prowadzenie oraz zlecanie diagnoz, badań i ewaluacji
branży kosmetycznej, przygotowywanie i wydawanie opracowań,
analiz, raportów i innych publikacji na temat branży kosmetycznej,
organizowanie i prowadzenie baz danych dotyczących branży ko‑
smetycznej, dystrybucja materiałów reklamowych, promocja inicja‑
tyw i działań na rzecz rozwoju branży kosmetycznej, prowadzenie
fundacji i stowarzyszeń, promowanie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zakładania, prowadzenia i zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą w branży kosmetycznej, badania marketin‑
gowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i pro‑
duktów do pielęgnacji urody, 41 doradztwo zawodowe dla branży
kosmetycznej, edukacja, organizowanie i prowadzenie: konferencji,
kongresów, pracowni specjalistycznych, prelekcji, seminariów, sym‑
pozjów, warsztatów szkoleniowych, zjazdów, organizowanie kon‑
kursów, programów szkoleniowych, kursów szkoleniowych, usługi
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edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego, doradztwo
w zakresie szkoleń, publikowanie materiałów drukowanych i publi‑
kacji drukowanych, udostępnianie publikacji elektronicznych, publi‑
kowanie elektroniczne on‑line książek i periodyków.

(510), (511) 3 kostki zapachowe do toalet, kostki barwiące do toalet,
kostki do czyszczenia i dezynfekcji toalet, środki zapachowe do toa‑
let, środki do czyszczenia toalet w szczególności płyny, pianki, olejki
i kostki, żel do dezynfekcji toalet.

(111) 303843
(220) 2017 07 04
(210) 473717
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) TO GO
(540)

(111) 303846
(220) 2017 06 05
(210) 472525
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) CERTYNERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CertyNergia POLSKA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.08
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowe / wa‑
rzywne, soki owocowo‑warzywne, syropy i inne preparaty do pro‑
dukcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bez‑
alkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 303844
(220) 2017 05 30
(210) 472353
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) DORNWELL SPÓŁKA JAWNA RYMASZEWSKI, RYMASZEWSKA,
Warszawa, PL.
(540) DORNWELL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.01.15, 03.11.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo
‑eksportowych, doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu
aparaturą medyczną i laboratoryjną, usługi w zakresie informacji
handlowej o aparaturze medycznej i laboratoryjnej, prowadzenie
promocji towarów, usługi w zakresie marketingu w kraju i zagrani‑
cą, prowadzenie hurtowni materiałów medycznych, publikowanie
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych, organizacja pokazów i wystaw, sprzedaż produktów medycz‑
nych i laboratoryjnych, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż aparatu‑
ry medycznej i laboratoryjnej poprzez zgrupowanie na rzecz osób
trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i ku‑
pować w hurtowni i w sklepie, także za pośrednictwem sieci telein‑
formatycznej, Internetu.
(111) 303845
(220) 2017 06 05
(210) 472524
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POL‑HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki, PL.
(540) multi‑color FORCE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 13.01.17, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi inżynierskie.
(111) 303847
(220) 2017 06 05
(210) 472527
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POL‑HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki, PL.
(540) tri FORCE DYNAMIC
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, szary, zielony, ciemnozielony
(531) 24.15.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kostki zapachowe do toalet, kostki barwiące do toalet,
kostki do czyszczenia i dezynfekcji toalet, środki zapachowe do toa‑
let, środki do czyszczenia toalet w szczególności płyny, pianki, olejki
i kostki, żel do dezynfekcji toalet.
(111) 303848
(220) 2017 06 09
(210) 472757
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 17
(732) VCA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) VCA Polska
(510), (511) 41 usługi w zakresie szkolenia zawodowego, szkolenia
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi.
(111) 303849
(220) 2017 06 12
(210) 472801
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) WOROŃ MIROSŁAW PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑HANDLOWO ‑USŁUGOWE MIRIMPEX,
Grabówki, PL.
(540) MIRIMPEX
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.07.25, 26.03.01, 26.04.02, 26.03.23
(510), (511) 6 klamry metalowe, zaciski metalowe, opaski me‑
talowe, obejmy metalowe, opaski taśmowe metalowe, obejmy
do samochodowych rur wydechowych metalowe, śruby meta‑
lowe, wkręty metalowe, nakrętki metalowe, napinacze taśm me‑
talowych, uszczelki metalowe, proste wyroby z metali nieszla‑
chetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby
metalowe, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
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informacji handlowej, pośrednictwa w handlu oraz zgrupowania
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować
w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami metalo‑
wymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowa‑
nie wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informo‑
wanie o wyrobach metalowych w Internecie.

(111) 303850
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) Steigenberger Hotels AG, Frankfurt, DE.
(540) Jaz in the city
(540)

(210) 472811

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 transport pasażerski, usługi prowadzenia wycieczek,
usługi agencji rezerwującej podróże, organizowanie i prowadzenie
podróży, rejsów wycieczkowych, wycieczek oraz wycieczek z prze‑
wodnikiem, eskortowanie podróżnych, organizowanie i prowadze‑
nie podróży biznesowych, grupowych i wakacyjnych, wypożyczanie
samochodów i innych pojazdów, rezerwacja transportu, udzielanie
informacji w zakresie podróży i transportu, doradztwo w związku
z podróżowaniem, 41 planowanie i organizowanie imprez rozrywko‑
wych, sportowych i kulturalnych, 43 usługi hotelowe, prowadzenie
restauracji i kurortów, dostarczanie żywności i napojów, zakwate‑
rowanie tymczasowe, rezerwacja zakwaterowania, udzielanie infor‑
macji i porad w związku z wyżej wymienionymi usługami, wszystkie
wyżej wymienione usługi, także za pośrednictwem mediów elektro‑
nicznych i Internetu.
(111) 303852
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) Steigenberger Hotels AG, Frankfurt, DE.
(540) Jaz in the city

(540)

(210) 472810

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport pasażerski, usługi prowadzenia wycieczek,
usługi agencji rezerwującej podróże, organizowanie i prowadzenie
podróży, rejsów wycieczkowych, wycieczek oraz wycieczek z prze‑
wodnikiem, eskortowanie podróżnych, organizowanie i prowadze‑
nie podróży biznesowych, grupowych i wakacyjnych, wypożyczanie
samochodów i innych pojazdów, rezerwacja transportu, udzielanie
informacji w zakresie podróży i transportu, doradztwo w związku
z podróżowaniem, 41 planowanie i organizowanie imprez rozrywko‑
wych, sportowych i kulturalnych, 43 usługi hotelowe, prowadzenie
restauracji i kurortów, dostarczanie żywności i napojów, zakwate‑
rowanie tymczasowe, rezerwacja zakwaterowania, udzielanie infor‑
macji i porad w związku z wyżej wymienionymi usługami, wszystkie
wyżej wymienione usługi, także za pośrednictwem mediów elektro‑
nicznych i Internetu.
(111) 303851
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) Steigenberger Hotels AG, Frankfurt, DE.
(540) Jaz
(540)
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(210) 472813

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport pasażerski, usługi prowadzenia wycieczek,
usługi agencji rezerwującej podróże, organizowanie i prowadzenie
podróży, rejsów wycieczkowych, wycieczek oraz wycieczek z prze‑
wodnikiem, eskortowanie podróżnych, organizowanie i prowadze‑
nie podróży biznesowych, grupowych i wakacyjnych, wypożyczanie
samochodów i innych pojazdów, rezerwacja transportu, udzielanie
informacji w zakresie podróży i transportu, doradztwo w związku
z podróżowaniem, 41 planowanie i organizowanie imprez rozrywko‑
wych, sportowych i kulturalnych, 43 usługi hotelowe, prowadzenie
restauracji i kurortów, dostarczanie żywności i napojów, zakwate‑
rowanie tymczasowe, rezerwacja zakwaterowania, udzielanie infor‑
macji i porad w związku z wyżej wymienionymi usługami, wszystkie
wyżej wymienione usługi, także za pośrednictwem mediów elektro‑
nicznych i Internetu.
(111) 303853
(220) 2017 06 13
(210) 472892
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) STEĆ‑WASILEWSKA SYLWIA, Giżycko, PL.
(540) CÓRKA RYBAKA
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], domy turystyczne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 303854
(220) 2017 06 13
(210) 472895
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 24
(732) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa, PL.
(540) REBELHORN
(510), (511) 9 odzież ochronna, kaski ochronne, okulary, gogle,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej takich towarów jak: odzież ochronna, kaski ochronne,
odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 303855
(220) 2017 06 22
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KRZYŻANOWSKA‑KURZAC MARTA NEFERE,
Wierzchowisko, PL.
(540) NEFERE
(510), (511) 28 gry i zabawki.

(210) 473218

(111) 303856
(220) 2017 03 23
(151) 2017 11 22
(441) 2017 06 26
(732) STAŚ MICHAŁ INFO‑FARM, Bielsko-Biała, PL.
(540) Natur Planet
(540)

(210) 469308

Kolor znaku: biały, brązowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18,
26.01.22, 26.11.01, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.
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(111) 303857
(220) 2017 03 23
(210) 469319
(151) 2017 11 22
(441) 2017 06 26
(732) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała, PL.
(540) Carpatree
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, odzież
gotowa, odzież wodoodporna, apaszki, bandany na szyję, berety, bie‑
lizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, bluzy
z kapturem, bluzy dziecięce, kombinezony, buty, buty sportowe, chusty,
czapki, dresy, garnitury, getry, gorsety, kamizelki, kąpielówki, kombine‑
zony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszul‑
ki gimnastyczne, koszulki termoaktywne, krawaty, kurtki, legginsy, majt‑
ki, marynarki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie
piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, okrycia wierzchnie, palta,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, peleryny, pelisy, piżamy, płasz‑
cze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, poncza, pończochy, prochowce,
rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały, sandały kąpielowe,
sari, sarongi, skarpetki, slipy, spodnie, spodenki, spodnie sportowe,
spódnice, spódnico‑spodenki, staniki, staniki sportowe, stroje kąpielo‑
we, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szlafroki,
szorty, szorty sportowe, tank‑topy, T‑shirty, topy, crop‑topy.
(111) 303858
(220) 2017 03 24
(210) 469430
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź, PL.
(540) CYCLOCHECK
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie bioin‑
formatyczne, oprogramowanie do diagnostyki medycznej, oprogramo‑
wanie diagnostyczne, okulistyczne oprogramowanie diagnostyczne,
oprogramowanie diagnostyczne na użytek okulistyki, oprogramowanie
do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do diagnostyki oczu, opro‑
gramowanie do diagnostyki, badania i kontroli oczu, oprogramowa‑
nie komputerowe związane z dziedziną medyczną, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających po‑
dejmowanie decyzji medycznych, oprogramowanie do rozpoznawania
obrazów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, opro‑
gramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, interaktywne opro‑
gramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, aparaty
do zdjęć siatkówki oka (inne niż do celów medycznych), biometryczne
skanery siatkówki, skanery do użytku medycznego, skanery do diagno‑
styki medycznej i okulistycznej, programy do przetwarzania danych, in‑
teraktywne multimedialne programy komputerowe, przyrządy do ana‑
lizowania zdjęć, urządzenia pomiarowe, urządzenia testujące do celów
diagnostycznych, 10 narzędzia do diagnostyki medycznej, medyczne
przyrządy diagnostyczne, urządzenia do diagnostyki, badania i kon‑
troli, urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego,
okulistyczne przyrządy diagnostyczne, przyrządy do badania wzroku,
42 usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo,
usługi diagnostyki komputerowej, projektowanie i opracowywanie me‑
dycznej aparatury diagnostycznej, usługi testowania diagnostycznego
oka wspomagane komputerowo, usługi diagnostyki komputerowej
wykorzystywane w okulistyce, informacja o ww. usługach, 44 usługi
medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowie‑
ka, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, usługi diagnostyki medycznej (testy i analizy), analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi badań medycznych związanych
z diagnostyką i leczeniem chorób, usługi analizy medycznej związane
z leczeniem pacjenta, usługi okulistyczne, usługi informacji medycznej
świadczonej za pośrednictwem Internetu, usługi badania wzroku, infor‑
macja o ww. usługach.
(111) 303859
(220) 2017 04 12
(210) 470400
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SUPERAGRO SUPER express BEZPŁATNY MAGAZYN DLA
ROLNIKÓW 16 03 2017
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny, czerwony, żółty, jasnozielony,
zielony
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 fisze, albumy, broszury, czasopisma, fotografie, gaze‑
ty, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, książki,
mapy, nalepki, obrazy, prospekty, publikacje drukowane, rysunki,
torby do pakowania, zasłony papierowe, 35 organizowanie i prowa‑
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja audycji i fil‑
mów reklamowych dla radia, telewizji, filmu i Internetu, organizo‑
wanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, badanie opinii
publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 38 rozpowszechnianie
programów informacyjnych, reportaży, filmów, widowisk, obsługa
przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpo‑
wszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, naziemnego, kablo‑
wego i światłowodowego, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w for‑
mie plików multimedialnych, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostępie do usług informacyjnych i edukacyjnych w systemie
on‑line, 41 produkcja filmów, reportaży, programów informacyj‑
nych, programów edukacyjnych, organizacja usług edukacyjnych
i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie przeznaczo‑
nych do zapisu na komputerze, organizacja i produkcja nagrań fil‑
mowych i dźwiękowych, publikowanie tekstów innych niż reklamo‑
we.

(111) 303860
(220) 2017 04 24
(210) 470811
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zapora, PL.
(540) Zakład Hodowli Pstrąga Mylof
(510), (511) 29 filety rybne, ikra rybia przetworzona, kawior, konser‑
wowane ryby, konserwy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez lu‑
dzi, ryby, żywność przygotowywana z ryb, 31 ikra rybia, ryby żywe,
41 organizowanie aktywnego wypoczynku jako imprez rozrywko‑
wych.
(111) 303861
(220) 2017 04 26
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) INTEGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) A TM
(540)

(210) 470941

(531) 27.05.01, 07.11.25
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumulatory energii foto‑
woltaicznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności,
baterie do ponownego ładowania, baterie elektryczne, ładowarki
do baterii słonecznych, ładowalne baterie elektryczne, baterie sło‑
neczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemy‑
słowych, baterie słoneczne, urządzenia do magazynowania energii
elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły sło‑
neczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowolta‑
iczne, matryce do paneli słonecznych, moduły słoneczne, ogniwa
słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, pane‑
le słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowol‑
taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, zestawy baterii.
(111) 303862
(220) 2017 05 08
(210) 471280
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) DUMANOWSKA MARIOLA MALOLKA, Jastrzębie‑Zdrój, PL.
(540) #She
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie w tym: biżuteria, biżuteria ze szkła
sztrasowego, biżuteria z imitacji drogich kamieni, biżuteria z pereł,
agatów, kamieni szlachetnych, kamieni półszlachetnych, branso‑
letki, broszki, łańcuszki, kolczyki, naszyjniki, obrączki, breloczki,
breloki na klucze, drut z metali szlachetnych, ozdoby w postaci bi‑
żuterii ze srebra i złota, ozdoby z bursztynu ozdoby z kości słonio‑
wej, ozdobne szpilki, kamienie półszlachetne, pudełka na biżuterię,
paski do zegarków, zegarki, biżuteria z tworzyw sztucznych i me‑
tali nieszlachetnych, 40 usługi projektowania i wykonanie biżuterii
z tworzyw sztucznych i metali nieszlachetnych, usługi jubilerskie:
pozłacanie, posrebrzanie, powlekanie, platerowanie, obróbka usługi
platerowania i pokrywania galwanicznego przedmiotów dekoracyj‑
nych metalami szlachetnymi i półszlachetnymi, usługi szklarstwa ar‑
tystycznego i witrażownictwa.
(111) 303863
(220) 2017 05 22
(210) 471987
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE OCET KIELECKI 10% Spirytusowy Tradycja produkcji
od 1932r.
(540)
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(111) 303865
(220) 2017 05 24
(210) 472089
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) PSPP
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 41 studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, kursy in‑
struktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
z zakresu planowania przestrzennego.
(111) 303866
(220) 2017 05 24
(210) 472091
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) PSPP
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, kursy in‑
struktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
z zakresu planowania przestrzennego.
(111) 303867
(220) 2017 05 29
(210) 472244
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) GRUPA EXORIGO‑UPOS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GRUPA EXORIGO UPOS
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, ciemnozielony, czarny, biały
(531) 19.07.09, 25.01.15, 07.01.08, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ocet.
(111) 303864
(220) 2017 05 24
(210) 472084
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TRIBUTE TO ALL MASTERS Sigmund Kocppler Edelmeister
Well done.
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, fiskalne kasy komputerowe współ‑
pracujące z komputerami klasy PC, drukarki fiskalne, drukarki fiskalne
jako elementy większych systemów kasowych oraz terminali kaso‑
wych, kasy komputerowe, terminale kasowe, 42 doradztwo w zakre‑
sie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramo‑
wania komputerowego, opracowywanie dokumentacji technicznej
w tym zakresie.
(111) 303868
(220) 2017 05 29
(210) 472245
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) NOBLE GROUP WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Olkusz, PL.
(540) NEICHA
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały, złoty, brązowy
(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.04, 19.03.01, 26.01.01, 26.01.14,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwa
smakowe, napoje na bazie piwa, soki, wody.

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.03
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(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych
rzęs, tusze do rzęs, kosmetyki do rzęs, henna do celów kosmetycz‑
nych, henna w proszku, aloesowe preparaty do celów kosmetycz‑
nych, antybakteryjne płyny do mycia twarzy, barwniki do celów
kosmetycznych, bawełniane płatki z waty do makijażu, brokat w for‑
mie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki do twarzy nasą‑
czane kosmetykami, chusteczki myjące dla niemowląt, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatem do zmywania skóry, chusteczki nawilżone do użytku
sanitarnego lub kosmetycznego, cienie do powiek, eyelinery, eyeli‑
nery w ołówku, farba do rzęs, kolorowe kosmetyki do oczu, kom‑
paktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyczne środki nawilżające,
kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosme‑
tyki w formie proszkowanej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, ko‑
smetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
w postaci różu, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
preparaty do makijażu, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry,
mleczko do demakijażu, mleczka oczyszczające do twarzy, mleczko
kosmetyczne, nawilżające płyny do skóry, nawilżane chusteczki ko‑
smetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, ołów‑
ki do brwi, ołówki do makijażu, ołówki kosmetyczne, płyny do pie‑
lęgnacji skóry, preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu
oczu, preparaty kosmetyczne do rzęs, środki do demakijażu, środki
do demakijażu oczu, sztuczne brwi, sztyfty do oczu, toniki do skóry,
toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, zestawy
kosmetyków, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednic‑
twem strony internetowej) na rzecz osób trzecich towarów obejmu‑
jących rzęsy, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs,
tusze do rzęs, kosmetyki do rzęs, henna do celów kosmetycznych,
henna w proszku, pęsety, szczypce do rzęs, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, antybakteryjne płyny do mycia twarzy,
barwniki do celów kosmetycznych, bawełniane płatki z waty do ma‑
kijażu, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki
do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki myjące dla niemow‑
ląt, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatem do zmywania skóry, chusteczki nawilżone
do użytku sanitarnego lub kosmetycznego, cienie do powiek, eyeli‑
nery, eyelinery w ołówku, farba do rzęs, kolorowe kosmetyki do oczu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyczne środki nawilża‑
jące, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki do makija‑
żu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosme‑
tyki w formie sproszkowanej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, ko‑
smetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
w postaci różu, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu, kremy
do oczyszczania skóry, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
preparaty do makijażu, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry,
mleczko do demakijażu, mleczka oczyszczające do twarzy, mlecz‑
ko kosmetyczne, nawilżające płyny do skóry, nawilżane chusteczki
kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne,
ołówki do brwi, ołówki do makijażu, ołówki kosmetyczne, płyny
do pielęgnacji skóry, preparaty do demakijażu, preparaty do dema‑
kijażu oczu, preparaty kosmetyczne do rzęs, środki do demakijażu,
środki do demakijażu oczu, sztuczne brwi, sztyfty do oczu, toniki
do skóry, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twa‑
rzy, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
zestawy kosmetyków, usługi doradcze w zakresie zarządzania i or‑
ganizacji dla przedsiębiorstw z branży kosmetycznej, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych z powyższymi towarami,
sprzedaż on‑line, sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, ob‑
sługa zleceń zakupów, obsługa targów on‑line w celu nabywania,
sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług, wyszukiwanie da‑
nych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, aukcje
publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, marketing, reklama, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna,
billboardowa, na stronach internetowych powyższych towarów
oraz świadczonych usług, organizowanie i współudział w targach,
wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych to‑
warów i świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom,
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44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo w zakresie urody,
gabinety kosmetyczne, implantacja (wszczepianie) włosów, nakła‑
danie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, ozdabianie ciała, świadczenie usług przez
salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji uro‑
dy, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania
włosów, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi manicure, usługi kosme‑
tycznej pielęgnacji ciała, usługi pedicure, usługi pielęgnacji urody,
usługi salonów fryzjersko‑kosmetycznych, usługi Spa, usługi w za‑
kresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad kosme‑
tycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia,
usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażu, usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, uzupełnienie włosów, zabiegi depila‑
cyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi
pielęgnacji urody.

(111) 303869
(220) 2017 05 29
(210) 472248
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) A JA PALE ALE
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 303870
(220) 2017 05 29
(210) 472268
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) APARTAMENTY CENTRUM HYDRAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) HYDRAL
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.11
(510), (511) 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie orga‑
nizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
zarządzania personalnego, badania i ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, analizy eko‑
nomiczne, analizy kosztów, badanie rynku, analizy finansowo
‑księgowe, biznesplany, wycena przedsiębiorstw, biura pośred‑
nictwa pracy, dobór i rekrutacja personelu, usługi w zakresie
rachunkowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi
marketingowe, doradztwo reklamowe, projektowanie kampanii
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, organizacja
wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi agencji impor‑
towo – eksportowych, 36 usługi deweloperskie w zakresie obrotu
nieruchomościami, usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji
nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi wyceny nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieru‑
chomego, usługi administrowania nieruchomościami, usługi zarzą‑
dzania majątkiem nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach
majątku nieruchomego, usługi wynajmowania mieszkań oraz po‑
mieszczeń biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz ma‑
jątku nieruchomego, doradztwo w zakresie sporządzania umów
najmu i dzierżawy, usługi sporządzania umów kupna‑sprzedaży,
najmu i dzierżawy nieruchomości, ekspertyzy i wyceny nierucho‑
mości do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradz‑
two w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, usługi kon‑
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sultingowe i doradcze w zakresie zarządzania finansami, analizy
finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje
kapitałowe, ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przy‑
gotowywanie umów kredytowych i pożyczkowych, windykacja na‑
leżności, doradztwo finansowo‑ekonomiczne, usługi ekonomiczno
– finansowe, 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania
i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych,
usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi
budowlane konstrukcyjne, montaż konstrukcji stalowych, montaż
prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane wykończeniowe,
usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania,
wodno‑kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wy‑
konawstwa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, restau‑
racji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż
i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji,
montaż i konserwacja systemów alarmowych, komputerów i sieci
komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa dro‑
gowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska,
inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi w zakre‑
sie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje
energii odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych,
rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sie‑
ci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodaro‑
wanie stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i aku‑
stycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja
i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i moder‑
nizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń,
doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów
budowlanych i usług remontowo‑budowlanych, doradztwo w za‑
kresie doboru izolacji akustycznych, 43 usługi hotelarskie, usługi
pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i mote‑
li, usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania,
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwate‑
rowania, w tym apartamenty i mieszkania, wynajem powierzchni
biurowych i mieszkań na pobyt czasowy, usługi wynajmowania sal
na sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restau‑
racyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi kateringowe.

(111) 303871
(220) 2017 05 30
(210) 472343
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) POLSKA FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ CHOPIN,
Mogilany, PL.
(540) POLSKO‑CHIŃSKI FESTIWAL MŁODZIEŻY ARTYSTYCZNEJ
(540)
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(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, jasnoszary, złoty
(531) 25.01.05, 26.11.03, 26.11.09, 26.15.11, 26.15.25, 26.02.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiran‑
ty, 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) 303873
(220) 2017 03 10
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 05
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE She is mine
(540)

(210) 468691

Kolor znaku: różowy, złoty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiran‑
ty, 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) 303874
(220) 2017 03 10
(210) 468692
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) BENDIKS ZAJKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Łomianki, PL.
(540) BENDIKS
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 22.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja konkursów muzycznych, organizowanie
festiwali artystycznych, widowiska I konkursy muzyczne, organizo‑
wanie koncertów, opiniowanie i ocena poziomu artystycznego oraz
umiejętności odtwórców utworów muzycznych w ramach konkur‑
sów muzycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz‑
rywkowych.
(111) 303872
(220) 2017 03 10
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE THE HUNTING MAN

(210) 468688

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 alternatory, rozruszniki, podzespoły rozruszników i al‑
ternatorów.
(111) 303875
(151) 2017 10 11

(220) 2017 03 13
(441) 2017 06 05

(210) 468731
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(732) BRUK‑BET IP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) BRUK‑BET SOLAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 03.02.01, 03.02.24, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne, monokrystaliczne i polikrysta‑
liczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowolta‑
icznych świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, za pomocą
katalogów przesyłanych pocztą oraz poprzez strony internetowe,
usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wy‑
korzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja,
konserwacja, naprawa ogniw fotowoltaicznych.
(111) 303876
(220) 2017 03 13
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 10
(732) KOWALEWSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) EPI VITA
(540)

(210) 468746

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.
(111) 303877
(220) 2017 03 13
(210) 468759
(151) 2017 10 06
(441) 2017 05 29
(732) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE‑FLEX, Wrocław, PL.
(540) BLUeFLEX
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 17 taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, taśmy izolacyjne.
(111) 303878
(220) 2017 03 13
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SMAKI ŚWIATA
(540)

(210) 468770

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 01.15.11, 26.13.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owoce morza i mięcza‑
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ki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dże‑
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe
dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurto‑
we i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne,
mleko kokosowe do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż,
kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, ka‑
kao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przy‑
prawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski
z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki
śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mro‑
żone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery
gotowe, nugat, chałwa, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania
gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i sma‑
żenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże
i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, wa‑
rzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone,
wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże
nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aro‑
matyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowar‑
skie, napoje na bazie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe,
cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji
napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowa‑
ne, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego
i hurtowego związane ze sprzedażą mięsa i wędlin, zup i wywarów,
ekstraktów mięsnych, przetworzonych produkty mięsne, past mię‑
snych, pasztetów, smalcu, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłusz‑
czów, ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych i z owoców mo‑
rza, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów
i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, past
owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mię‑
sa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków, przekąsek
na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek na bazie
tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogurtowych
i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, produktów
mlecznych, mleka kokosowego do celów kulinarnych, produktów
serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków smakowych,
kaparów, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, mąki, sy‑
ropów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych sosów,
czatnej i past, pesto, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, bato‑
nów zbożowych i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki
i grysiku, czekolady, lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów
i sorbetów, cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, deserów
gotowych, nugatu, chałwy, wyrobów cukierniczych, ciast, tart i cia‑
steczek, suchego i świeżego makaronu, klusek i pierogów, dań na ba‑
zie ryżu, dań gotowych zawierających makaron, ciast do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania, cu‑
krów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzień, produk‑
tów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich polew i nadzień, zia‑
ren przetworzonych, skrobi i wyrobów z tych towarów, preparatów
do pieczenia i drożdży, płodów rolnych i z akwakultury, produktów
ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół,
roślin, grzybów, słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spo‑
żywczych dla ludzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych
nasion roślin strączkowych, napojów owocowych, wód, soków, aro‑
matyzowanych napojów gazowanych, napojów bezalkoholowych,
preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa i pro‑
duktów piwowarskich, napojów na bazie orzechów i soi. alkoholów
wysokoprocentowych, cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem
piwa), preparatów do produkcji napojów alkoholowych, win, win
musujących, win alkoholizowanych, wymieszanych napojów alkoho‑
lowych, usługi dystrybucyjne, usługi eksportu i importu, usługi rekla‑
mowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi
organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi progra‑
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
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zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej.

(111) 303879
(220) 2017 03 13
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LITERKI
(540)

(210) 468774

Kolor znaku: różowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.
(111) 303880
(220) 2017 03 13
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LITERKI
(540)

(210) 468775

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.
(111) 303881
(220) 2017 03 13
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) #wiem z onet
(540)

(210) 468797

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 24.17.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kre‑
skowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski ma‑
gnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku,
pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, kompu‑
terowe 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 pako‑
wania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty,
afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, foto‑
grafie, 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 pro‑
wadzenia 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 komputero‑
wych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji komputerowych
baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
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usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi w zakre‑
sie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za po‑
średnictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usłu‑
gi 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 pośrednic‑
twem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w za‑
kresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakre‑
sie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub
obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyj‑
nych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci infor‑
matycznych online w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organiza‑
cja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, orga‑
nizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktyw‑
nym 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 roz‑
rywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto‑
wych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj‑
nych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzy‑
ki, video dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, usługi organizacji i produkcji na‑
grań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez arty‑
stycznych, 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 oprogramo‑
wania, usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie
administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w za‑
kresie analizy systemów komputerowych, usługi w zakresie doradz‑
twa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie komputerowe‑
go zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie programowania, usługi w za‑
kresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie
odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie programo‑
wania 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 reje‑
stracji domen internetowych.

(111) 303882
(220) 2017 03 13
(210) 468804
(151) 2017 10 03
(441) 2017 05 22
(732) BINSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno, PL.
(540) b binsoft
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, niebieski, ciemnoszary,
biały
(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15

1300

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy
komputerowe‑ oprogramowanie do pobrania, 35 indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, opty‑
malizacja stron internetowych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron inter‑
netowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowa‑
niu za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron interne‑
towych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
‑SaaS, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowa‑
nia komputerowego, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich‑usługi infor‑
matyczne, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich‑usługi informatyczne,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowa‑
nie oprogramowania komputerowego‑usługi prawne.

(111) 303883
(220) 2017 03 13
(210) 468809
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, PL.
(540) hebeapteka
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, niebieski, pomarańczowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście‑
rania, mydła, mydła lecznicze, środki perfumeryjne, produkty per‑
fumeryjne, woda toaletowa, woda po goleniu, dezodoranty, olejki
eteryczne, kremy do skóry, lotiony do skóry z filtrem przeciwsło‑
necznym, kremy do twarzy, żele do kąpieli, olejki kosmetyczne, ko‑
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do barwienia wło‑
sów, środki do czyszczenia zębów, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patycz‑
ki higieniczne, wata do celów higienicznych, preparaty do golenia,
preparaty do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety,
nożyczki, preparaty do makijażu, szminki, kosmetyki do brwi, tu‑
sze do rzęs, lakiery do paznokci, 5 produkty farmaceutyczne, me‑
dyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczni‑
czego 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, leki, mate‑
riały dentystyczne, substancje dietetyczne dla celów medycznych,
zioła lecznicze lub o działaniu leczniczym, podpaski, tampony
menstruacyjne, testy ciążowe, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
10 smoczki dla niemowląt, butelki dla niemowląt, termometry dla
celów medycznych, urządzenia i przyrządy medyczne, stomatolo‑
giczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, urządzenia terapeu‑
tyczne i wspomagające dla osób niepełnosprawnych, przyrządy,
urządzenia i artykuły do opieki nad niemowlętami, 11 elektryczne
podgrzewacze do butelek dla niemowląt, elektryczne lampy, filtry
dowody pitnej, 12 wózki dla dzieci, siatki ochronne do wózków dla
dzieci, foteliki samochodowe dla dzieci, 16 artykuły papiernicze,
opakowania papierowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, książki, biuletyny
[materiały drukowane], bony upominkowe, bony wartościowe, bro‑
szury, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki
do nosa papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe,
chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, czasopisma [pe‑
riodyki], drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, formularze [blankie‑
ty, druki], gazety, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, jedno‑
razowe produkty papierowe, kalendarze, papierowe chusteczki
higieniczne, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, publikacje
drukowane, publikacje promocyjne, ręczniki papierowe, śliniaki
papierowe, papier toaletowy, pieluchy niemowlęce z papieru lub
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celulozy, 35 usługi w zakresie prowadzenia apteki, usługi w zakre‑
sie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, usługi w zakresie rekla‑
my, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej w sklepach środków
wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, mydeł
leczniczych, środków perfumeryjnych, produktów perfumeryj‑
nych, wody toaletowej, wody po goleniu, dezodorantów, olejków
eterycznych, kremów do skóry, lotionów do skóry z filtrem przeciw‑
słonecznym, kremów do twarzy, żelów do kąpieli, olejków kosme‑
tycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów
do barwienia włosów, środków do czyszczenia zębów, chusteczek
nasączonych płynami kosmetycznymi, płatków z bawełny do celów
kosmetycznych, patyczków higienicznych, waty do celów higienicz‑
nych, preparatów do golenia, preparatów do depilacji, przyborów
do manicure i pedicure, pęset, nożyczek, preparatów do makijażu,
szminek, kosmetyków do brwi, tuszów do rzęs, lakierów do pa‑
znokci, produktów farmaceutycznych, medycznych i weteryna‑
ryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych, dietetycznej
żywności i substancji dostosowanych do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla
ludzi i zwierząt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materiałów
do plombowania zębów, wosków dentystycznych, środków odka‑
żających, środków do zwalczania robactwa, fungicydów, herbicy‑
dów, leków, materiałów dentystycznych, substancji dietetycznych
dla celów medycznych, ziół leczniczych lub o działaniu leczniczym,
podpasek, tamponów menstruacyjnych, testów ciążowych, prepa‑
ratów ułatwiających ząbkowanie, urządzeń optycznych, do waże‑
nia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, elektronicznych
niań, smoczków dla niemowląt, butelek dla niemowląt, termome‑
trów dla celów medycznych, urządzeń i przyrządów medycznych,
stomatologicznych i weterynaryjnych, artykułów ortopedycznych,
urządzeń terapeutycznych i wspomagających dla osób niepełno‑
sprawnych, przyrządów, urządzeń i artykułów do opieki nad nie‑
mowlętami, elektrycznych podgrzewaczy do butelek dla niemow‑
ląt, elektrycznych lamp, filtrów do wody pitnej, nocników, nakładek
na toalety dla dzieci, siatek ochronnych do wózków dla dzieci, bli‑
strów, chusteczek celulozowych do celów kosmetycznych, chuste‑
czek do nosa papierowych, chusteczek higienicznych, chusteczek
toaletowych, chusteczek papierowych do użytku kosmetyczne‑
go, higienicznych ręczników papierowych do rąk, jednorazowych
produktów papierowych, papierowych chusteczek higienicznych,
papierowych obrusów, papierowych podkładek do zmiany pielu‑
szek, papierowych serwetek do użytku domowego, ręczników pa‑
pierowych, serwetek jednorazowych, śliniaków papierowych, wód
mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych,
napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepa‑
ratów do produkcji napojów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ‑
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa‑
trzenia medycznego, 44 usługi medyczne i weterynaryjne, porady
aptekarskie, kliniki medyczne, usługi pomocy medycznej, salony
piękności, sanatoria, usługi optyczne, usługi farmaceutyczne.

(111) 303884
(220) 2017 03 14
(210) 468819
(151) 2017 10 06
(441) 2017 05 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 i NOWOŚĆ w rodzinie
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.18, 11.01.13
(510), (511) 30 kasze spożywcze, kluski, makarony, makaron peł‑
noziarnisty, makaron razowy, makaron spożywczy, mąka, mąka
spożywcza, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, pro‑
dukty z mąki mielonej, muesli, płatki śniadaniowe, płatki zbożo‑
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we, płatki zbożowe pełnoziarniste, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, płatki pszenne, płatki żytnie, przekąski zbożowe, prepa‑
raty zbożowe, produkty na bazie zbóż, przyprawy, ryż, spaghetti,
sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe,
sosy i preparaty do przygotowywania sosów, przyprawy sypkie
i płynne.

(111) 303885
(220) 2017 03 14
(210) 468870
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 05
(732) TRICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TARASY WILCZAK
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi w zakre‑
sie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzier‑
żawa nieruchomości, nakłady kapitałowe, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i najmie nieru‑
chomości, gruntów, sponsorowanie finansowe, wycena nierucho‑
mości, doradztwo finansowe, 37 usługi w zakresie kompleksowego
prowadzenia prac budowlano‑montażowo‑remontowych, prowa‑
dzenie nadzoru budowlanego, 42 wykonywanie projektów archi‑
tektonicznych, budowlanych i technologicznych, dekoratorstwa
wnętrz, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu,
miernictwo, doradztwo w zakresie architektury, doradztwo w za‑
kresie projektów budowlanych, w zakresie projektowania krajobra‑
zów, wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych, planowanie urbani‑
styczne, projektowanie wystroju wnętrz, wykonywanie ekspertyz
geologicznych.
(111) 303886
(220) 2017 03 15
(210) 468882
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 05
(732) ADAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) CIASTECZKA Z KRAKOWSKIEJ CUKIERNI 1984
(540)

(531) 02.01.11, 08.01.09, 11.03.05, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze takie jak: ciastka,
ciasta, torty, lody, desery, słodycze.
(111) 303887
(220) 2017 03 15
(210) 468912
(151) 2017 10 06
(441) 2017 05 29
(732) ART PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, PL.
(540) ArtWOOD
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa
sztuczne nieprzetworzone pod postacią granulek, proszków, płynów
i past, produkty chemiczne podstawowe i do wytwarzania tworzyw
sztucznych, polimery, środki antystatyczne do tworzyw sztucznych,
środki niepalne oraz uniepalniające do tworzyw sztucznych, 17 two‑
rzywa sztuczne półprzetworzone, tworzywa sztuczne w formie wy‑
ciśniętej do użytku w produkcji i w przemyśle, tworzywa sztuczne
w postaci wytłoczonej stosowane w produkcji oraz do użytku w rol‑
nictwie i ogrodnictwie, tworzywa sztuczne w postaci arkuszy, prę‑
tów, kształtek i rur, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókien‑
nictwa, 40 przetwarzanie i obróbka tworzyw sztucznych, recykling
tworzyw sztucznych, obróbka materiałów włókienniczych i tkanin,
ogniouodparnianie tkanin i tekstyliów.
(111) 303888
(151) 2017 10 06

(220) 2017 03 16
(441) 2017 05 29

(210) 468931

1301

(732) TIZ‑IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) T‑FLEX
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe pro‑
gramy i programy dla banków danych, dla projektowania wspo‑
maganego komputerowo (CAD), tworzenia i dokumentowania
mechanicznych lub elektro
‑mechanicznych części, wyrobów lub
komponentów oraz do analiz, optymalizacji, kreacji, wizualizacji,
symulacji, weryfikacji i wytwarzania powyżej wymienionych części,
zwłaszcza komputerowe programy i programy dla opracowywania
i rozwoju wyrobów i oprogramowania umożliwiającego współdzia‑
łanie w produkcji, dla administrowania danymi o produktach, admi‑
nistrowania przepływem pracy i podziału zadań, w szczególności
dla projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), 42 usługi
dotyczące opracowywania programów komputerowych dla admi‑
nistrowania danymi o produktach, podziału zadań i projektowania
wspomaganego komputerowo mechanicznych i elektromechanicz‑
nych części, wyrobów i komponentów, zwłaszcza tworzenie i utrzy‑
mywanie komputerowych programów i programów dla banków
danych do przetwarzania informacji i danych, usługi wspomagające,
doradcze i inżynieryjne dla administrowania danymi o produktach,
podziału zadań i systemów wspomaganych komputerowo dla pro‑
jektowania mechanicznych i elektromechanicznych części, wyrobów
i komponentów, zwłaszcza realizacje specyficznych rozwiązań zleca‑
nych przez klientów.
(111) 303889
(220) 2017 03 16
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 05
(732) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Reneé THINGS ABOUT ME
(540)

(210) 468967

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okry‑
cia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, ża‑
kiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kami‑
zelki do ochrony przed wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukien‑
ki, 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 futrza‑
ne, berety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki,
rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w zakresie de‑
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy,
marketing internetowy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi po‑
średnictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla na‑
bywców i sprzedawców towarów i usług .
(111) 303890
(220) 2017 03 16
(210) 468969
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) TERMETAL PIOTR GLANER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła, PL.
(540) Termetal GRUPA
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(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.03, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, farby ognioodporne, farby wodne, pokosty, lakie‑
ry, emalie do malowania, barwniki, pigmenty, biel cynkowa, rozcień‑
czalniki do farb i lakierów, preparaty zabezpieczające metale, środki
antykorozyjne, oleje i smary przeciwrdzewne, 6 budowlane materiały
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, stal półprzetworzona,
trudnościeralna, żaroodporna, nierdzewna, kwasoodpoma, aluminium,
cynk, miedź i mosiądz półprzetworzony, stopy metali nieszlachetnych,
obudowy schodów metalowe, stopnie schodów metalowe, kraty meta‑
lowe, kraty pomostowe metalowe montowane z płaskowników nośych
metalowych i prętów poprzecznych metalowych, kraty prasowane me‑
talowe, kraty obramowane metalowe: kraty o zmniejszonym oczku me‑
talowe, kraty przeciwpoślizgowe metalowe, kraty z wycięciami prosty‑
mi lub łukami metalowe, kraty w kształcie koła lub jego części, trapezu,
wycinka pierścienia, trójkąta metalowe, kraty metalowe z dodatkowymi
akcesoriami metalowymi: ramy z kotwami, ramy z zawiasami, uchwyty
metalowe, kształtowniki metalowe, okucia do budownictwa metalowe,
ościeżnice metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, materiały bla‑
charskie dla budownictwa, blacha jako płyty i arkusze, metalowe: druty
i pręty do zgrzewania, haki, kołki, kołnierze, listwy, nakrętki, nity, pier‑
ścienie, płaskowniki, pręty ze stali, pręty ogrodzeniowe metalowe, śru‑
by, sworznie, taśma, uchwyty, uchwyty: hakowe i spinające, metalowe
rusztowania elewacyjne, metalowe podesty dekarskie i podesty masz‑
towe, 37 usługi budowlane, montażowe, modernizacyjne i remontowe
w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, montaż i naprawy
konstrukcji stalowych, montaż, naprawy i konserwacja zgrzewanych
krat pomostowych, roboty ogólnobudowlane związane z montażem
i wznoszeniem budynków i budowli z betonowych elementów prefa‑
brykowanych, roboty inżynieryjne lądowe i wodne, montaż i napra‑
wy instalacji budowlanych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych
i remontów obiektów liniowych i rozdzielczych sieci wodociągowych,
gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacyjnych, sa‑
nitarnych i elektrycznych, budowlane roboty izolacyjne, izolowanie
budynków, stawianie rusztowań, budowlane roboty wykończeniowe:
murowanie, tynkowanie, malowanie, tapetowanie, zakładanie stolarki
budowlanej, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, instalowanie,
remonty, konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, 40 obróbka
metali, powlekanie metali, nakładanie powłok na metale, pokrywanie
warstwą cynku w procesie cynkowania zanurzeniowego (ogniowego),
obróbka mechaniczna blach i elementów konstrukcji metalowych: gię‑
cie profili proste i przestrzenne, gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie
blach w formy symetryczne i niesymetryczne, zginanie i kantowanie
blach, cięcie blach lub elementów konstrukcji stalowych, obróbka po‑
wierzchni blach: polerowanie, platerowanie, obróbka mechaniczna me‑
tali: frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, śrutowanie, walcowanie,
wiercenie, wypalanie, wytłaczanie, kowalstwo, ślusarstwo, sortowanie
i rozdrabnianie złomu metali, obróbka odpadów, osadów pościekowych
i zanieczyszczonych materiałów, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów
przemysłowych, recykling odpadów, kompletowanie konstrukcji stalo‑
wych i materiałów budowlanych na zamówienie .
(111) 303891
(220) 2017 03 17
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE lifestyle FREE motion blue
(540)

(210) 468990

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoszary, szary, srebrny, biały,
czarny
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(531) 19.03.03, 26.01.06, 26.03.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie. płyny po goleniu, antyperspiran‑
ty, 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 inne niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 303892
(220) 2017 03 17
(210) 468996
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) ADAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Ciasteczka Adamka TRADYCJA OD 1984 ROKU
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy
(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.15, 08.01.16, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze takie jak: ciastka,
ciasta, torty, lody, desery, słodycze.
(111) 303893
(220) 2017 03 06
(151) 2017 09 28
(441) 2017 05 22
(732) GMINA RZGÓW, Rzgów, PL.
(540) Gmina Rzgów
(540)

(210) 468496

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, magnesy dekoracyjne,
pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, publi‑
kacje elektroniczne, do pobrania, znaki świecące, płyty kompakto‑
we [audio‑video], etui na okulary, etui na smartfony i telefony ko‑
mórkowe, 16 czasopisma, gazety, periodyki, artykuły papiernicze,
afisze i plakaty, albumy, almanachy, atlasy, plany, mapy, broszury,
formularze, druki i publikacje drukowane, emblematy i pieczęcie
papierowe, fotografie, kalendarze, karty pocztowe, karty okolicz‑
nościowe, katalogi, książki, materiały piśmienne, notatniki, notesy,
obrazy, chorągiewki papierowe, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów nieujęte w innych klasach, takie jak walizy i torby
podróżne, torby, torebki, sakwy, aktówki, plecaki, etui na klucze, etui
na karty kredytowe (portfele), parasolki,etykiety skórzane, pojemniki
na wizytówki, skórzane smycze, 21 małe, ręczne przybory i narzędzia
używane w gospodarstwie domowym i kuchni, przybory toaletowe,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 25 odzież, obuwie, na‑
krycia głowy, 41 prowadzenie kursów korespondencyjnych, informa‑
cja o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, kon‑
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, przyjęć, wystaw z dziedzi‑
ny kultury lub edukacji, zawodów sportowych.
(111) 303894
(220) 2017 03 08
(210) 468573
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów, PL.
(540) Zioła Ojca Tymoteusza
(510), (511) 30 substytuty kawy, herbata, herbaty ziołowe, słodziki
naturalne, ziarna przetworzone, zioła do celów spożywczych, zioła su‑
szone i mieszanki ziół, przyprawy, sosy, sosy‑przyprawy, sosy do sałat.
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(111) 303895
(220) 2017 04 06
(210) 468503
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) WYTWÓRNIA WÓD MINERALNYCH MINERAL MAREK
DUDA, AUGUSTYN MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Gorzanów, PL.
(540) PETARDA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców i warzyw, napoje dla sportowców, napoje energe‑
tyzujące, woda mineralna gazowana i niegazowana.
(111) 303896
(220) 2017 03 06
(210) 468512
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) ADFAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Adfairs
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [podręczne], mo‑
nitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
pamięci zewnętrzne USB, pokrowce do komputerów kieszonko‑
wych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce
na smartfony, programy komputerowe [oprogramowanie do pobra‑
nia], programy komputerowe nagrane, programy sterujące kompu‑
terowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt kom‑
puterowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 35 wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo‑
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama typu „płać za klik‑
nięcie”, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów rekla‑
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko‑
wej, 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 komputero‑
wego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto‑
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o tech‑
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, kon‑
serwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów kom‑
puterowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowa‑
nie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowa‑
nego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie programów komputerowych,
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, prze‑
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron in‑
ternetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek interne‑
towych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfro‑
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wania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompute‑
rów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 303897
(220) 2017 03 07
(151) 2017 09 28
(441) 2017 05 22
(732) BOTWINA MARCIN OPTILUM, Gdańsk, PL.
(540) OPTILUM
(540)

(210) 468528

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, ciemnoczerwony
(531) 26.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 diody święcące [LED], znaki świecące, sprzęt elektrycz‑
ny i elektroniczny do użytku z pasami oświetleniowymi LED i lina‑
mi oświetleniowymi LED, mianowicie czasomierze, piloty, cieplne
czujniki ruchu, ściemniacze, czujniki fotokomórkowe i urządzenia
do sterowania oświetleniem, urządzenia i przyrządy do przewo‑
dzenia, przełączania i transformowania elektryczności, mianowicie
łączniki elektryczne, kolektory elektryczne, przekaźniki elektryczne,
przewodniki elektryczne, regulatory elektryczne, transformatory
elektryczne i reduktory elektryczne, 11 oświetlenie elektryczne, re‑
flektory oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe, oświetleniowe
oprawy, instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, osprzęt
oświetleniowy, latarki, elementy oświetleniowe, mobilne wieże
oświetleniowe, słupy oświetleniowe, lampy, ozdoby oświetleniowe
[części armatury], filtry do urządzeń oświetleniowych, oświetlenie
bezpieczeństwa, obudowy i osłony do oświetlenia, listwy świetlne,
rury oświetleniowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online,
urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu oświetleniowego, usługi
w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama interne‑
towa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie
targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
informacja handlowa, usługi importowo‑eksportowe, 42 projekto‑
wanie i doradztwo w zakresie systemów, urządzeń i instalacji oświe‑
tleniowych, planowanie techniczne i zarządzanie projektami tech‑
nicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego.
(111) 303898
(220) 2017 03 08
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów, PL.
(540) TenSmak PRZYPRAWA MYŚLIWSKA
(540)

(210) 468567

Kolor znaku: złoty, beżowy, zielony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy, sosy.
(111) 303899
(220) 2017 03 08
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów, PL.
(540) TenSmak PRZYPRAWA PIECZYSTA POSYPKA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, beżowy, złoty
(531) 25.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

(210) 468570
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(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy, sosy.

(111) 303900
(220) 2017 03 08
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów, PL.
(540) TenSmak PRZYPRAWA STAROPOLSKA
(540)

(210) 468572

Kolor znaku: zielony, biały, złoty, beżowy
(531) 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 zioła suszone do celów spożywczych, przyprawy,
sosy.
(111) 303901
(220) 2017 03 08
(210) 468575
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) WOJTKOWSKI MARCIN, Łochów, PL.
(540) Zioła Ojca Mariusza
(510), (511) 30 substytuty kawy, herbata, herbaty ziołowe, słodzi‑
ki naturalne, ziarna przetworzone, zioła spożywcze, zioła suszone
i mieszanki ziół, przyprawy, sosy, sosy‑przyprawy, sosy do sałat.
(111) 303902
(220) 2017 03 08
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540)

(210) 468593

(531) 24.17.18, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.02.07
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy do gier
komputerowych, nagrane programy komputerowe, ładowalne pro‑
gramy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania z Interne‑
tu, programy do przetwarzania danych, interaktywne multimedialne
programy komputerowe, publikacje w formie elektronicznej do po‑
brania z Internetu, sprzęt i akcesoria komputerowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, okulary przeciwsłoneczne,
36 operacje walutowe, wymiana pieniędzy, usługi kantorów, dostar‑
czanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, dostarczanie
waluty obcej, handel walutami, handel walutami online w czasie
rzeczywistym, informacja finansowa w postaci kursów walut, noto‑
wania kursów wymiany walut, przewidywanie kursów walutowych,
rynek dewizowy, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
obrotu walutą obcą, sporządzanie i notowanie informacji o kursach
wymiany walut, swapy walutowe, udostępnianie informacji na temat
cen kursu walut, usługi agencji wymiany pieniędzy, usługi doradcze
dotyczące wymiany waluty obcej, usługi finansowych baz danych
związane z wymianą walut, wymiana i przelew środków pieniężnych,
zapewnianie list kursów walutowych, biura wymiany walut, usługi
gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, zautoma‑
tyzowane usługi płatnicze, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, agencje nieruchomości,
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, banki z dostę‑
pem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon (home banking),
informacje bankowe, operacje bankowe, bankowość hipoteczna,
biura informacji kredytowej, ściąganie czynszów, doradztwo w spra‑
wach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, za‑
rządzanie finansami, wycena finansowa w ubezpieczeniach, banko‑
wości i dotycząca nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje
finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, tworzenie fundu‑
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szy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, notowania
giełdowe, pośrednictwo giełdowe, gwarancje jako kaucje, informa‑
cja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe,
inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, transfer elektroniczny ka‑
pitału, usługi w zakresie karty debetowych i kredytowych, obsługa
kart debetowych i kredytowych, emisja kart debetowych i kredyto‑
wych, maklerstwo ubezpieczeniowe, maklerstwo giełdowe, noto‑
wania giełdowe, ekspertyzy do celów podatkowych, sponsorowanie
i patronat finansowy, sponsorowanie działalności sportowej, spon‑
sorowanie i finansowanie programów telewizyjnych, filmowych i ra‑
diowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pożyczki finansowe, transakcje finansowe, ubezpieczenia, wymiana
waluty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nierucho‑
mym, zarządzanie aktywami, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on‑line materiałów
niepobieralnych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic‑
twem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie gier elektronicz‑
nych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, udzie‑
lanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, edukacja jako nauczanie, informa‑
cje o edukacji, studia filmowe, fotografia, fotoreportaże, salony gier,
usługi gier świadczone on‑line, organizowanie gier hazardowych,
usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie, komputerowe przygo‑
towanie materiałów do publikacji, pokazy kształcenia praktycznego,
organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga‑
nizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów eduka‑
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie zajęć, imprez, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami
sportowymi, produkcja imprez sportowych, udzielanie informacji
związanych ze sportem, świadczenie usług sportowych i rekreacyj‑
nych, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, publikacje
elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie elektro‑
niczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek.

(111) 303903
(220) 2017 03 08
(210) 468595
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO‑PRODUKCYJNY
KOBAX, Zebrzydowice, PL.
(540) KOBAX
(510), (511) 19 listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne (niemeta‑
lowe-), 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 drew‑
nianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi,
fronty budowlane (niemetalowe-), panele szklane, panele drewnia‑
ne, niemetalowe panele dachowe, panele ogrodzeniowe (niemetalo‑
we-), panele okładzinowe (niemetalowe-), niemetalowe panele pod‑
łogowe, 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-), pa‑
nele dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], drewniane panele
akustyczne na ściany, drewniane panele akustyczne na sufity, szkla‑
ne panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], przeszklone panele
ścienne [niemetalowa konstrukcja], panele okładzinowe z materia‑
łów niemetalowych, okładzinowe panele niemetalowe do pokrywa‑
nia dachów, szklane panele [obramowanie niemetalowe] do budow‑
nictwa, panele polistyrenowe do użytku w budownictwie, systemy
niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających panele, po‑
dwójnie szklone panele (niemetalowe-) ze szkłem izolacyjnym, pa‑
nele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, panele
mocowane techniką złącza wpuszczanego (niemetalowe-) do bu‑
downictwa, szklane panele [obramowanie niemetalowe] do użyt‑
ku w budownictwie, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych
do celów budowlanych, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych
do konstruowania budynków, panele odporne na ogień (niemetalo‑
we-) do użytku w budownictwie, półprzezroczyste panele budowla‑
ne wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, wielowarstwowe
panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, panele
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z płyt wiórowych hamujące ogień do użytku w budownictwie, mem‑
brany dachowe z PCV, membrany do pokryć dachowych, 20 listwy
profilowe do luster, listwy profilowe do mebli [gzymsy], ramy obra‑
zów [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 sztucz‑
nych do umieszczania na drzwiach, listwy wykonane z drewna
do ram do obrazów i zdjęć, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucz‑
nych 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, dekora‑
cyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz
z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z two‑
rzyw sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien, dekoracyjne
listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem
okiennym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zasto‑
sowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykoń‑
czeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio‑
nych 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 me‑
blowe wyposażenia domu, maskownice wlotu do skrzynek na listy
[nie z metalu łub 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 częścia‑
mi mebli, dekoracyjne panele drewniane [meble], składane panele
do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe [nieświecące i nieme‑
chaniczne], panele wystawowe [nieświetlne i niemechaniczne], pa‑
nele wystawowe w postaci mebli, panele wystawowe do ośrodków
wystawienniczych, panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, ta‑
blice pod litery [puste panele wystawowe], przenośne panele wysta‑
wiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów reklamowych
[nieświecące i niemechaniczne], panele frontowe do trumien pre‑
zentujące zdjęcia i informacje o zmarłym, panele z przezroczystych
tworzyw sztucznych będące częściami pojemników do pakowania,
elementy meblowe, płyty meblowe, wózki meblowe, meblowe (pół‑
ki-), 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, trumny (osprzęt niemetalowy
do-), 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 re‑
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośrednic‑
twem programów lojalnościowych dla klientów, usługi doradcze do‑
tyczące promocji sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku‑
pu 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 sprzeda‑
ży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicz‑
nej 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, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usłu‑
gi 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 budo‑
wy, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą
produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do za‑
stosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych,
domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi kompu‑
terowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone
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na rzecz sprzedawców detalicznych, 40 usługi polerowania, usługi
recyklingowe, usługi stolarskie, usługi szlifierstwa optycznego, usłu‑
gi barwienia elektrolitycznego, usługi powielania 3D, usługi z zakre‑
su polerowania przez ścieranie, usługi informacyjne w zakresie prze‑
twarzania materiałów.

(111) 303904
(220) 2017 03 06
(210) 468484
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) MKL BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siedlce, PL.
(540) MKL BAU
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okucia budowlane lub meblowe z alpaki [nowe srebro],
aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, aluminiowe
profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyj‑
nych, aluminium profilowane wytłaczane, architektoniczne elemen‑
ty konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów,
architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie,
architrawy metalowe, arkusze stalowe do użytku w budownictwie,
artykuły metalowe do użytku w budownictwie, bele stalowe, belki
budowlane z metalu, belki metalowe, belki metalowe do celów bu‑
dowlanych, belki stropowe metalowe, belki stropowe z żelaza lub
stali, belki z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, belki
z metali nieszlachetnych do budynków, belki z metalu, blacha do po‑
krycia dachu z metalu, blacharskie materiały budowlane, materiały
blacharskie dla budownictwa, metalowe bloki ścienne, boazeria
metalowa, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, budowla‑
ne materiały metalowe, baraki metalowe, barierki metalowe, kon‑
strukcje stalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], 19 agalmatolit
do stosowania jako materiał budowlany, architrawy z materiałów nie‑
metalowych, arkusze bitumiczne do użytku w budownictwie, arku‑
sze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, arkusze licowe
ze sklejki, arkusze lub włókna do kontroli erozji do użytku budowla‑
nego, arkusze okładzinowe na fasady z materiałów piankowych po‑
krytych zaprawą, arkusze okładzinowe niemetalowe, arkusze sklejki,
arkusze z materiałów syntetycznych do znakowania terenu, artykuły
ceramiczne do celów budowlanych, asfalt [do celów budowlanych],
asfalt drogowy, asfalt mastyksowy, asfaltowany filc, asfaltowe mie‑
szanki do łatania, asfaltowe nawierzchnie, asfaltowe powłoki dacho‑
we, asfaltowy filc dachowy, zaprawa azbestowa, cement azbestowy,
balustrady nie z metalu, balustrady wykonane z materiałów nieme‑
talowych, bambus do celów budowlanych, drewno na bednarską
klepkę, balustrady, balustrady niemetalowe, baraki wykonane z ma‑
teriałów niemetalowych, budowle przenośne niemetalowe, budow‑
le drewniane, budynki na żywy inwentarz niemetalowe, konstrukcje
budowlane niemetalowe, 37 asfaltowanie bagrowania, bagrowanie
[pogłębianie gruntu], betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie,
budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa boisk sporto‑
wych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa bu‑
dynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na za‑
kwaterowanie wakacyjne, budowa cieplarni i szklarni, budowa części
budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, bu‑
dowa domów prefabrykowanych dla hipopotamów, budowa elek‑
trowni, budowa fabryk, budowa elektrowni wodnych, budowa elek‑
trowni wiatrowych, budowa elektrowni jądrowych, budowa dróg
na zamówienie, budowa dróg, budowa autostrad, budowa autostrad
na zamówienie, wynajem sprzętu budowlanego, informacja o najmie
sprzętu budowlanego, najem maszyn do kopania, usługi w zakresie
wypożyczana maszyn na potrzeby inżynierii wodno‑lądowej, usługi
w zakresie wypożyczania narzędzi, usługi w zakresie wypożyczenia
maszyn budowlanych, wynajem betoniarek, wynajem buldożerów,
wynajem dźwigów, wynajem koparek, wynajem ładowarek przegu‑
bowych, wynajem latarni sygnalizacyjnych, wynajem maszyn, narzę‑
dzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem maszyn
do robót drogowych, wynajem maszyn do pompowania betonu,
wynajem maszyn budowlanych, wynajem desek rusztowaniowych,
budowa nieruchomości [budownictwo], budownictwo, budownic‑
two morskie, budownictwo okrętowe, budownictwo podwodne,
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budownictwo podziemne, budownictwo portowe, budownictwo
wodno‑lądowe, budownictwo wodno‑lądowe w zakresie nawad‑
niania, doradztwo Inżynieryjne [budownictw], usługi charytatywne
mianowicie budownictwo.

(111) 303905
(220) 2017 03 08
(210) 468622
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) ARTERIUM LTD, Kijów, UA.
(540) MUKALTYN
(510), (511) 5 leki przeciwbólowe, leki znieczulające, antybiotyki,
zestawy pierwszej pomocy, pełne, preparaty bakteryjne do ce‑
lów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamy do celów me‑
dycznych, preparaty balsamiczne do celów medycznych, prepara‑
ty biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biologiczne
do celów medycznych, płyny do higieny intymnej, szczepionki,
preparaty lecznicze do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych,
sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty weterynaryjne,
preparaty witaminowe, preparaty do leczenia hemoroidów, majt‑
ki sanitarne, bandaże higieniczne, podpaski higieniczne, hormony
do celów medycznych, środki dezynfekujące do celów higienicz‑
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, substancje
dietetyczne używane do celów medycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, eliksiry (preparaty farmaceutyczne), łagodne
środki uspokajające, środki uspokajające, środki wspomagające
do celów medycznych, kamfora do celów medycznych, olej kam‑
forowy do celów medycznych, opłatki do celów farmaceutycz‑
nych, kapsułki do leków, olej rycynowy do celów medycznych,
kory drzewne do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze,
dodatki paszowe dla zwierząt do celów weterynaryjnych, środki
oczyszczające, preparaty hamujące krwawienie, leki do celów we‑
terynaryjnych, leki dla celów leczenia ludzi, herbata lecznicza, zioła
lecznicze, napoje lecznicze, napary lecznicze, oleje lecznicze, płyn
do nacierania, emulsje do celów weterynaryjnych, emulsje do ce‑
lów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, men‑
tol, mięta do celów farmaceutycznych, nalewki do celów medycz‑
nych, preparaty do organoterapii, chusteczki do stosowania przy
nietrzymaniu moczu i stolca, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki przeczyszczające, środki przeciwgorączkowe, preparaty
do stosowania przy nietrzymaniu moczu i stolca, syropy do celów
farmaceutycznych, środki nasenne, alkohol do celów leczniczych,
preparaty do sterylizacji, pastylki do celów farmaceutycznych,
środki ułatwiające trawienie do celów farmaceutycznych, herbatki
ziołowe do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne, enzymy
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych, zaczy‑
ny do celów farmaceutycznych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, majtki chłonące wilgoć
do stosowania przy nietrzymaniu moczu, preparaty chemiczno
‑farmaceutyczne, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych.
(111) 303906
(220) 2017 03 09
(151) 2017 10 10
(441) 2017 05 29
(732) STOLARCZYK MICHAŁ FRAGRANS, Łódź, PL.
(540) Fragrans FRESHCAR
(540)

(210) 468624

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze (zapachowe), środki za‑
pachowe, preparaty zapachowe, 5 odświeżacze powietrza.
(111) 303907
(220) 2016 12 16
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) GIBEK KRZYSZTOF, Opole, PL.
(540) Ś

(210) 468648
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna wytwa‑
rzana z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z ener‑
gii wiatru, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia
elektryczna ze źródeł odnawialnych, 9 sterowniki programowalne,
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki elek‑
troniczne, regulatory energii, regulatory energii elektrycznej, progra‑
mowalne urządzenia sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze
do zarządzania energia, przepływomierze elektryczne, szerokopa‑
smowe woltomierze do pomiaru kąta przesunięcia fazowego, urzą‑
dzenia do pomiaru oporności, urządzenia do pomiaru rezystancji,
urządzenia do testowania baterii, watomierze, woltomierze, wskaź‑
niki strat elektrycznych, liczniki amperogodzin, liczniki energii elek‑
trycznej, liczniki prądu elektrycznego, mierniki miliwoltów, mierniki
napięcia mierniki prądu, mierniki uniwersalne składane, sterowniki
do falowników, reduktory [elektryczność], regulatory oświetlenia,
płyty słoneczne, podzespoły elektroniczne, optyczne, podzespo‑
ły elektrotechniczne, polimerowe diody elektroluminescencyjne
[PLED], panele do rozdziału energii elektrycznej, panele dotykowe,
panele sterownicze do kuchenek, panele światłowodowe, płytki
ceramiczne zawierające obwody drukowane, diody świecące [LED],
przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania
słonecznego na energię elektryczną, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, falowni‑
ki fotowoltaiczne, fotodiody, fotokomórki do użycia z oświetleniem
bezpieczeństwa, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek‑
trycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, instalacje fotowolta‑
iczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta‑
iczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowolta‑
iczne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, mo‑
duły słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycz‑
nej, ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne,
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia
do kontroli elektrostatyczności, urządzenia do ochrony przeciwprze‑
pięciowej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do stabilizacji częstotliwości, urządzenia do stabilizowania napięcia,
urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do stero‑
wania prądem elektrycznym, aparatura i urządzenia do przekształ‑
cania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elek‑
trycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczno‑
ści, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia
ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania, ba‑
terie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do po‑
nownego ładowania, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania
elektrycznego [baterie], urządzenia do regulowanego zasilania, urzą‑
dzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych,
urządzenia energetyczne sieci zasilających, urządzenia fotowoltaicz‑
ne, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania ener‑
gii elektrycznej, 11 instalacje oświetleniowe z diodami elektrolumi‑
nescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe, instalacje do lamp
ulicznych, osprzęt oświetleniowy, oprawy oświetleniowe, lampy
(urządzenia oświetleniowe), lampy oświetleniowe, lampy na energię
słoneczną, lampy do celów oświetleniowych, żarówki oświetleniowe
LED, urządzenia oświetleniowe z organicznymi diodami elektrolumi‑
nescencyjnymi (OLED), urządzenia oświetleniowe LED, podwodne
lampy LED, 35 organizowanie pokazów handlowych, organizowa‑
nie pokazów w celach handlowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj‑
nych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lo‑
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jalności owych dla klientów, dystrybucja materiałów reklamowych
drogą pocztową, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie promocji sprzeda‑
ży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, organi‑
zowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowa‑
nie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji,
prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online
za pośrednictwem Internetu, audyt przedsiębiorstw, automatyczne
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych
dla firm, skomputeryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie
i przetwarzanie danych, odczyt mierników elektrycznych do celów
wystawiania rachunków, sporządzanie faktur, pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą, badania dotyczące cen, prognozy
rynkowe, gromadzenie i systematyzowanie informacji w kompute‑
rowych bazach danych, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, 37 budowa elektrowni wiatrowych, budowa
elektrowni wodnych, instalacja odgromników, instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów oświetlenia elek‑
trycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń
do kompensacji mocy biernej, instalacja urządzeń do oszczędzania
energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urzą‑
dzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów
prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie generato‑
rów prądu, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicz‑
nych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwa‑
rzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, naprawa i konser‑
wacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopa‑
trzenia w energię, naprawa lub konserwacja generatorów energii
elektrycznej, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświe‑
tleniowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 42 aktualizacja
oprogramowania do przetwarzania danych, badania, opracowywa‑
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputero‑
wego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e‑biznesowych, opracowywanie programów do przetwarzania da‑
nych na zamówienie osób trzecich, pisanie programów kompute‑
rowych, programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
programowanie oprogramowania do importowania danych i zarzą‑
dzania nimi, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami
danych, programowanie programów do przetwarzania danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania ener‑
gią, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
usługi pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania pro‑
gramów komputerowych, inżynieria techniczna, usługi inżynieryjne
związane z systemami zaopatrzenia w energię, pomiary inżynieryjne,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie syste‑
mów pomiarowych.

(111) 303908
(220) 2017 03 09
(210) 468681
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd., Hangzhou, CN.
(540) DAHUA
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt peryfe‑
ryjny do komputerów, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteli‑
gencję, urządzenia do rozpoznawania twarzy, światła błyskowe [sy‑
gnały świetlne], wskaźniki elektroniczne emitujące światło, drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], wideofony, apa‑
ratura do komunikacji sieciowej, multipleksery wideo, urządzenia
monitorujące, elektryczne, odbiorniki audiowizualne, magnetowi‑
dy, kamery wideo, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
elektroniczne tablice wyświetlające, magnetowidy samochodowe,
kamery termowizyjne, kable koncentryczne, chipy [układy scalone],

1307

ekrany wideo, alarmy, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, przy‑
ciski do dzwonków, zamki elektryczne, wykrywacze dymu, baterie
słoneczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.

(111) 303909
(220) 2016 09 20
(210) 461754
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) EUROCASH Spółka Akcyjna, Komorniki, PL.
(540) KUCHNIA KACHNY
(510), (511) 29 dania gotowe mięsne, warzywno‑mięsne i warzyw‑
ne, zupy, mięso konserwowe i przetwory z mięsa, pasztety, konserwy
mięsne, warzywa mrożone, owoce mrożone, mrożone frytki, mięso
mrożone, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z mięsa, produkty
mięsne mrożone, przystawki mrożone składające się głównie z mię‑
sa lub warzyw, 30 sosy, w tym w słoikach, puszkach, kartonach lub
torebkach, sosy do ryżu, sosy do makaronu, dania gotowe na bazie
ryżu, kaszy lub makaronu, pizze mrożone, ciasta mrożone, ryby mro‑
żone, mrożone wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze mrożone,
mrożone ciasto jako masa do pieczenia, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane
mięsem, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone
paszteciki z mięsem i warzywami.
(111) 303910
(220) 2016 11 16
(210) 463970
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SMAKAMI
(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, gotowe
dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 ketchup, majonez, musz‑
tarda, ocet, przygotowany chrzan jako przyprawa, sosy zimne, sosy
gotowe, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, przyprawy, go‑
towe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu.
(111) 303911
(220) 2016 12 05
(210) 464748
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) ROHHE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 17 akrylowe żywice, materiały ciepłochronne, dźwię‑
koszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienni‑
czych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), mineralna wełna (izolator), ognioodporne
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) do izolacji,
szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne.
(111) 303912
(220) 2016 12 05
(210) 464750
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r. Flow
(510), (511) 17 akrylowe żywice, materiały ciepłochronne, dźwię‑
koszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienni‑
czych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), mineralna wełna (izolator), ognioodporne
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) do izolacji,
szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne.
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(111) 303913
(220) 2016 12 05
(210) 464752
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r. HEAT
(510), (511) 17 akrylowe żywice, materiały ciepłochronne, dźwię‑
koszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienni‑
czych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), mineralna wełna (izolator), ognioodporne
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) do izolacji,
szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne.
(111) 303914
(220) 2016 12 05
(210) 464768
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) ENERGY TO LIVE
(510), (511) 17 akrylowe żywice, materiały ciepłochronne, dźwię‑
koszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienni‑
czych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), mineralna wełna (izolator), ognioodporne
materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) do izolacji,
szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne.
(111) 303915
(220) 2017 02 17
(210) 467804
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) SZPONARSKI BARTŁOMIEJ, URSATJEW STANISŁAW PLANETA
ROBOTÓW SPÓŁKA CYWILNA, Opole, PL.
(540) PLANETA ROBOTÓW
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 15.07.01, 24.15.01, 24.15.13, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, bro‑
szury, czasopisma periodyczne, fotografie, kalendarze, materiały
drukowane, materiały piśmienne, notatniki, obwoluty na luźne
kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, papier do pisa‑
nia, pieczęcie i stemple, podręczniki i książki, przyrządy do pisania,
pudełka kartonowe lub papierowe, artykuły biurowe‑segregatory,
teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, wydruki graficzne, nalepki,
naklejki, notesy podręczne, 41 szkolenia edukacyjne, usługi eduka‑
cyjne, pokazy edukacyjne, usługi edukacyjne klubów, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych,
publikowanie książek edukacyjnych, organizowanie wystaw eduka‑
cyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organi‑
zowanie konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyj‑
nych, dostarczanie informacji edukacyjnych, zapewnianie pokazów
edukacyjnych, edukacja w dziedzinie informatyki, usługi edukacyj‑
ne dotyczące komputerów, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, obozy
letnie rozrywkowe i edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, produkcja fil‑
mów w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyj‑
nych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie widowisk w celach
edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, orga‑
nizowanie konkursów w celach edukacyjnych, edukacja w dziedzinie
posługiwania się komputerami, usługi w zakresie edukacji i naucza‑
nia, zajęcia zorganizowane, dla dzieci rozrywkowe i edukacyjne,
usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi edu‑
kacyjne dotyczące pisania programów komputerowych, usługi edu‑
kacyjne oparte na systemach komputerowych, zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z komputerami, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne zwią‑
zane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, nauczanie
wspomagane komputerowo, usługi szkoleniowe wspomagane kom‑
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puterowo, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenia w zakresie
programowania komputerów, szkolenia w zakresie projektowania
programów komputerowych, szkolenie w zakresie pisania progra‑
mów komputerowych.

(111) 303916
(220) 2017 03 02
(210) 468344
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) toscana
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elemen‑
ty konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon‑
strukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla insta‑
lacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalo‑
we obróbki blacharskie dachu, niemetalowe materiały ogniotrwa‑
łe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod‑
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemeta‑
lowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic‑
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizo‑
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwa‑
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i apa‑
ratur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa‑
rów 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 cera‑
micznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instala‑
cjami i aparaturą sanitarną.
(111) 303917
(220) 2017 03 02
(210) 468346
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) kalma
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowla‑
ne, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elemen‑
ty konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon‑
strukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu lub
marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki
blacharskie dachu, niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płyt‑
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ki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo‑
ry 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 agen‑
cje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe za‑
rządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu‑
terowych 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 na‑
bywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy‑
godnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczą‑
cej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyro‑
bów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji
sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemy‑
słowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo‑
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami,
płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitar‑
nych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 303918
(220) 2017 03 06
(210) 468472
(151) 2017 09 28
(441) 2017 05 22
(732) UNIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stojadła, PL.
(540) UNIQUE DESIGN FOR PEOPLE
(540)
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metalowe [konstrukcje], metalowe słupy reklamowe [konstrukcje],
metalowe szyldy reklamowe, tablice reklamowe [metalowe banery],
znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, diody
świecące [LED], neony reklamowe, podświetlone reklamy, podświe‑
tlane znaki reklamowe, tablice znakowe reklamowe [świecące], wy‑
świetlacze z diodami LED, znaki wyświetlające do reklamy [świecące],
szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, tablice reklamowe z two‑
rzyw sztucznych [nieświecące], znaki oraz wyświetlacze informacyj‑
ne i reklamowe, z tworzyw sztucznych, 37 usługi w zakresie instalacji:
banerów reklamowych metalowych [konstrukcje], metalowych słu‑
pów reklamowych [konstrukcje], metalowych szyldów reklamowych,
tablic reklamowych [metalowe banery], znaków oraz wyświetlaczy
informacyjnych i reklamowych, z metalu, diod świecących [LED],
neonów reklamowych, podświetlonych reklam, podświetlanych
znaków reklamowych, tablic znakowych reklamowych [świecących],
wyświetlaczy z diodami LED, znaków wyświetlających do reklamy
[świecących], szyldów reklamowych z tworzyw sztucznych, tablic
reklamowych z tworzyw sztucznych [nieświecących], znaków oraz
wyświetlaczy informacyjnych i reklamowych, z tworzyw sztucznych,
42 projektowanie graficzne, projektowanie techniczne.

(111) 303920
(220) 2017 03 06
(210) 468482
(151) 2017 09 28
(441) 2017 05 22
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) Każdy dzień smakuje lepiej z Lay’s
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, sosy
(dipy), ser, jogurt, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, przetwo‑
rzone nasiona jadalne, batony na bazie orzechów, mieszanki owoców
i orzechów, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie soi, chipsy sojowe, przekąski
na bazie owoców, chipsy owocowe, chipsy z juki, przygotowana wo‑
łowina, suszona wołowina, skwarki wieprzowe w formie prażynek,
sałatki warzywne, smarowidła z owoców i warzyw, przekąski i chip‑
sy na bazie warzyw, gotowe do jedzenia przekąski składająca się
głównie z ziemniaków, chipsów, orzechów, produktów z orzechów,
nasion, owoców, warzyw lub ich kombinacji, przekąski na bazie roślin
strączkowych, smarowidła na bazie roślin strączkowych.
(111) 303921
(220) 2010 02 19
(210) 366529
(151) 2018 02 07
(441) 2010 05 24
(732) Poznańska Palarnia Kawy „ASTRA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, PL.
(540) PROFILAKTYKA CHOLESTEROLOWA
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 20 meble.
(111) 303919
(220) 2017 03 06
(210) 468473
(151) 2017 09 28
(441) 2017 05 22
(732) SORYCHTA MARIUSZ, WOJSCZYK SZYMON PW SZYM‑MAR
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry, PL.
(540) SzymMar
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 banery reklamowe metalowe [konstrukcje], metalowe
słupy reklamowe [konstrukcje], metalowe szyldy reklamowe, tablice
reklamowe [metalowe banery], znaki oraz wyświetlacze informacyj‑
ne i reklamowe, z metalu, 9 diody świecące [LED], neony reklamo‑
we, podświetlone reklamy, podświetlane znaki reklamowe, tablice
znakowe reklamowe [świecące], wyświetlacze z diodami LED, znaki
wyświetlające do reklamy [świecące], 20 szyldy reklamowe z two‑
rzyw sztucznych, tablice reklamowe z tworzyw sztucznych [nieświe‑
cące], znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z tworzyw
sztucznych, 35 eksport następujących towarów: banery reklamowe

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, złoty
(531) 02.09.01, 05.07.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 30 kawa naturalna, ekstrakty kawy, modyfikacje kawy
naturalnej, namiastki kawy.
(111) 303922
(220) 2015 01 17
(210) 437774
(151)		
(441) 2015 04 27
(732) GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) PROMOCENY.PL Najlepsze oferty hipermarketów
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony, biały
(531) 09.01.24, 24.17.05, 24.17.09, 25.01.15, 25.01.19, 27.05.01,
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29.01.15
(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie wyszukiwania informa‑
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi wyszukiwania
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania
zbiorami informatycznymi, 42 usługi w zakresie projektowania opro‑
gramowania komputerowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzy‑
mywania stron komputerowych dla osób trzecich, usługi w zakre‑
sie udostępniania zasobów serwerów sieci komputerowych, usługi
w zakresie opracowywania wyszukiwarek internetowych.
(111) 303923
(220) 2016 01 29
(210) 451862
(151) 2016 12 27
(441) 2016 05 09
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) CODZIENNIE ŚWIEŻE OWOCE MORZA W LIDLU
(540)

(510), (511) 6 wyroby artystyczne i dzieła sztuki z metali nieszlachet‑
nych, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek,
dzwony i dzwonki, dewocjonalia z metali nieszlachetnych, figurki
i statuetki z metali nieszlachetnych, tabliczki identyfikacyjne meta‑
lowe, klucze, kółka do kluczy metalowe, nasadki metalowe na laski,
pudełka i pojemniki metalowe, plakietki pamiątkowe metalowe,
płyty pamiątkowe metalowe, zamknięcia do pojemników i szyldy
metalowe, sprzączki z metali nieszlachetnych, tabliczki nagrobne
metalowe z wizerunkiem symbolu religijnego, 20 dzieła sztuki i fi‑
gurki artystyczne z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
bursztyn, dekoracje przestawne, wyroby koszykarskie, dewocjonalia
niemetalowe, ramy do obrazów, wyroby artystyczne drewniane lub
z tworzyw sztucznych, skrzynie niemetalowe, pudełeczka z różańca‑
mi z tworzyw sztucznych, 21 otwieracze do butelek, wyroby cera‑
miczne dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany, terakoty
lub szkła, przybory do użytku domowego nie z metali szlachetnych,
świeczniki i lichtarze nie z metali szlachetnych, naczynia nie z metali
szlachetnych w tym sakralne, serwetniki i wazony nie z metali szla‑
chetnych.

(111) 303926
(220) 2014 01 09
(151) 2017 09 26
(441) 2014 04 28
(732) MOREL MAGDALENA MORELI, Bliżyce, PL.
(540) MORELI
(540)
Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, produkty rybne, owoce morza, mięczaki lub
małże, wymienione towary świeże lub konserwowane lub chłodzo‑
ne lub mrożone, przygotowane posiłki na bazie ryb lub produktów
rybnych lub owoców morza lub mięczaków lub małż, sałatki na bazie
ryb lub produktów rybnych lub owoców morza.
(111) 303924
(220) 2016 02 26
(210) 452869
(151) 2016 12 06
(441) 2016 06 06
(732) MAKSAJDA MARIUSZ DTS SERWIS, Warszawa, PL.
(540) DTS
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, 37 budowa i naprawy magazynów,
budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, budownic‑
two przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalo‑
wanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
dla chłodnictwa, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj‑
nych, izolowanie budynków, instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, malowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych,
murowanie, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, usługi
dekarskie, 39 przewożenie ładunków, przewożenie samochodami
ciężarowymi, transport samochodowy, dostarczanie towarów.
(111) 303925
(220) 2014 01 09
(151) 2017 09 26
(441) 2014 04 28
(732) MOREL MAGDALENA MORELI, Bliżyce, PL.
(540) M MORELI
(540)

(531) 27.05.01

Nr 4/2018

(210) 423484

(531) 26.02.03, 27.05.01
(510), (511) 6 wyroby artystyczne i dzieła sztuki z metali nieszlachet‑
nych, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek,
dzwony i dzwonki, dewocjonalia z metali nieszlachetnych, figurki
i statuetki z metali nieszlachetnych, tabliczki identyfikacyjne meta‑
lowe, klucze, kółka do kluczy metalowe, nasadki metalowe na laski,
pudełka i pojemniki metalowe, plakietki pamiątkowe metalowe,
płyty pamiątkowe metalowe, zamknięcia do pojemników i szyldy
metalowe, sprzączki z metali nieszlachetnych, tabliczki nagrobne
metalowe z wizerunkiem symbolu religijnego, 20 dzieła sztuki i fi‑
gurki artystyczne z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
bursztyn, dekoracje przestawne, wyroby koszykarskie, dewocjonalia
niemetalowe, ramy do obrazów, wyroby artystyczne drewniane lub
z tworzyw sztucznych, skrzynie niemetalowe, pudełeczka z różańca‑
mi z tworzyw sztucznych, 21 otwieracze do butelek, wyroby cera‑
miczne dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany, terakoty
lub szkła, przybory do użytku domowego nie z metali szlachetnych,
świeczniki i lichtarze nie z metali szlachetnych, naczynia nie z metali
szlachetnych w tym sakralne, serwetniki i wazony nie z metali szla‑
chetnych.
(111) 303927
(220) 2015 03 16
(210) 440288
(151) 2016 03 29
(441) 2015 07 06
(732) EMILBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świnoujście, PL.
(540) EMILBUS
(540)

(210) 423483
Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 37 wynajem
koparek, wynajem sprzętu budowianego, 39 transportowe usłu‑
gi autobusowe, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], informacja
o transporcie, usługi kierowców, logistyka transportu, organizowanie
wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na po‑
dróż, rezerwacja transportu, transport samochodowy, spedycja, po‑
średnictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażer‑
ski, transport podróżnych.

Nr 4/2018
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(111) 303928
(220) 2015 05 06
(210) 442171
(151) 2016 02 03
(441) 2015 08 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KOTLIN POLEJE SIĘ KETCHUP
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe łagodne,
sosy pomidorowe pikantne, ketchupy, ketchupy łagodne, ketchupy
pikantne.
(111) 303929
(220) 2015 05 27
(210) 442940
(151) 2016 02 03
(441) 2015 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Kotlin MUSZTARDA Stołowa MNIAM!
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, pomarańczowy, jasnoróżowy,
różowy, jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 01.15.11, 05.09.01, 08.01.06, 08.05.02, 08.05.04, 08.05.25,
26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy do mięs i wędlin, sosy musztardowe, musz‑
tardy, musztardy stołowe.
(111) 303930
(220) 2015 05 27
(210) 442947
(151) 2016 02 03
(441) 2015 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Kotlin MUSZTARDA Sarepska MNIAM!
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, pomarańczowy, jasnoróżowy,
różowy, jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 01.15.11, 05.09.01, 08.05.02, 08.05.04, 08.05.25, 11.01.01,
11.01.25, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sosy, sosy do mięs i wędlin, sosy musztardowe, musz‑
tardy, musztardy sarepskie.
(111) 303931
(220) 2015 05 27
(210) 442951
(151) 2016 02 03
(441) 2015 09 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Kotlin MUSZTARDA Chrzanowa MNIAM!
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, pomarańczowy, jasnoróżowy,
różowy, jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnoniebieski, jasnozielony, zielony
(531) 01.15.11, 08.05.02, 08.05.04, 08.05.25, 08.07.17, 26.07.25,
11.01.01, 11.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 05.09.01, 08.01.06
(510), (511) 30 sosy, sosy do mięs i wędlin, sosy musztardowe, musz‑
tardy, smakowe musztardy chrzanowe.
(111) 303932
(151) 2018 02 08

(220) 2015 11 04
(441) 2016 02 15

(210) 448851
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(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, PL.
(540) FLOREN
(510), (511) 1 substancje oraz produkty chemiczne dla przemysłu,
leśnictwa i rolnictwa z wyłączeniem nawozów do użyźniania gleby,
kleje oraz spoiwa do celów przemysłowych, 2 farby, pokosty, lakiery,
rozcieńczalniki do lakierów, środki zapobiegające korozji i zabezpie‑
czające drewno, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, barwniki
‑spożywcze, kosmetyczne, 3 środki toaletowe, preparaty do udraż‑
niania rur, preparaty do usuwania rdzy i kamienia, pasty do obuwia,
5 odświeżacze powietrza, środki odkażające, środki dezynfekcyjne
do WC i do celów higienicznych, podpaski higieniczne, chusteczki
nasączone płynami farmaceutycznymi, tampony menstruacyjne,
wkładki higieniczne, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czyn‑
ności fizjologicznych, materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej
pomocy wyposażone, środki dezynfekcyjne, materiały do plombo‑
wania zębów oraz protetyki, wosk dentystyczny, ręczniki oraz chus‑
teczki nasączane płynami farmaceutycznymi, odświeżacze do ubrań
i tkanin, preparaty przeciw odmrożeniom, produkty farmaceutyczne,
leki, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki przeciw‑
bólowe, przeczyszczające, przeciwgorączkowe, nasenne, przeciw‑
pasożytnicze, uspokajające, trawienne do celów farmaceutycznych,
przeciw zaparciom, antykoncepcyjne, preparaty medyczne do od‑
chudzania, środki do kąpieli leczniczych, produkty weterynaryjne:
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, leki do celów weteryna‑
ryjnych, preparaty do mycia zwierząt, środki przeciwinsektowe dla
zwierząt, środki do niszczenia szkodników, środki odstraszające
owady, owadobójcze, przeciwmolowe, środki chwastobójcze, grzy‑
bobójcze, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: substancje
oraz produkty chemiczne dla przemysłu, leśnictwa i rolnictwa z wy‑
łączeniem nawozów do użyźniania gleby, kleje oraz spoiwa do celów
przemysłowych, farby, pokosty, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, zaprawy far‑
biarskie, żywice naturalne, barwniki spożywcze i kosmetyczne, środ‑
ki toaletowe, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania
rdzy i kamienia, pasty do obuwia, odświeżacze powietrza, środki od‑
każające, środki dezynfekcyjne do WC i do celów higienicznych, pod‑
paski higieniczne, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi,
tampony menstruacyjne, wkładki higieniczne, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, materiały opatrunko‑
we, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, środki dezynfekcyjne,
materiały do plombowania zębów oraz protetyki, wosk dentystycz‑
ny, ręczniki oraz chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty przeciw odmrożeniom,
produkty farmaceutyczne, leki, preparaty farmaceutyczne do pie‑
lęgnacji skóry, środki przeciwbólowe, przeczyszczające, przeciwgo‑
rączkowe, nasenne, przeciwpasożytnicze, uspokajające, trawienne
do celów farmaceutycznych, przeciw zaparciom, antykoncepcyjne,
preparaty medyczne do odchudzania, środki do kąpieli leczniczych,
produkty weterynaryjne: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt,
leki do celów weterynaryjnych, preparaty do mycia zwierząt, środ‑
ki przeciwinsektowe dla zwierząt, środki do niszczenia szkodników,
środki odstraszające owady, owadobójcze, przeciwmolowe, środki
chwastobójcze, grzybobójcze, usługi doradcze w zakresie franchi‑
singu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi
w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu part‑
nerów handlowych, usługi agencji importowo‑eksportowych.
(111) 303933
(220) 2016 01 29
(151) 2016 11 14
(441) 2016 05 09
(732) PRZEKRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRZEKRÓJ
(540)

(210) 451849

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, ko‑
miksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, karty
muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, kata‑
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logi, broszury, informatory, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze,
kalendarze, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kubki na ołówki,
koszulki na dokumenty, artykuły do pisania, ołówki, pióra i długopisy,
podstawki na długopisy, ołówki i pióra, 18 aktówki, dyplomatki, wa‑
lizki, torby, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, torby na za‑
kupy, 21 kubki, filiżanki, kufle, wyroby szklane, porcelanowe i cera‑
miczne nie ujęte w innych klasach, 25 ubrania, odzież, nakrycia głowy,
bandany, bluzy, czapki, daszki do noszenia na głowie, kamizelki, ko‑
szule, koszulki, krawaty, 26 broszki jako dodatki do ubrań, emblematy
nie z metali szlachetnych, emblematy ozdobne, klamry do zamykania
toreb, ozdoby do kapeluszy i czapek nie z metali szlachetnych, ozdo‑
by do obuwia nie z metali szlachetnych, ozdoby do włosów, 35 usługi
w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej
oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magne‑
tycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie komplekso‑
wych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, tworze‑
nie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno‑reklamowych,
także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki,
usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, badania
marketingowe, organizowanie i obsługa‑handlowych lub reklamo‑
wych pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier,
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamo‑
wym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i in‑
ternetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, usługi doradztwa w zakresie pro‑
wadzenia 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 sklepach
następujących branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa, pa‑
piernicza, zabawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa domo‑
wego, jubilerska, odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy
oraz w księgarni, w aptece, w dużym sklepie wielobranżowym lub
w supermarkecie i hipermarkecie, jak również za pośrednictwem sys‑
temu telezakupów oraz środków komunikacji elektronicznej, przez
strony internetowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towa‑
rów i usług z branży gastronomicznej, turystycznej, edukacyjnej, z za‑
kresu zdrowia i urody, z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury,
z branży motoryzacyjnej, z zakresu mody, pozwalające potencjal‑
nemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te
usługi na stronie internetowej, prenumerata gazet dla osób trzecich,
38 usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, rozpowszech‑
nianie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej, przesyłanie informacji zapisanej
na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji,
z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru in‑
formacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 mon‑
taż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych,
rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem,
rozrywkami i rekreacją, organizowanie i prowadzenie: kongresów
i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń, publikacje
elektroniczne on‑line książek i periodyków, usługi reporterskie, pu‑
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze,
edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego,
informacja o powyższych usługach.

(111) 303934
(220) 2017 03 19
(210) 469085
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 05
(732) GMINNA MLECZARNIA W PIERZCHNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pierzchnianka, PL.
(540) Masło ekstra z Pierzchnicy
(540)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 masło, krem na bazie masła, masło czosnkowe, masło
glee, masło mieszane, masło z ziołami, masło z przyprawami, masło
czosnkowe, masło z niską zawartością tłuszczu, masło klarowane,
masło roślinne.

(111) 303935
(220) 2017 03 08
(210) 468579
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) BE FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZŁOTA DOLINA Dary z natury
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, niebieski, szary, zielony, złoty,
żółty
(531) 06.01.02, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy suche,
sosy (przyprawy), preparaty przyprawowe, przyprawy do pieczenia,
ekstrakty przypraw, przyprawy smakowe (pikle), przyprawy smako‑
we (sosy, marynaty), marynaty zawierające przyprawy, zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane (przyprawy), zioła przetworzone,
zioła suszone, zioła konserwowane do użytku jako przyprawy, suszo‑
ne nasiona do użytku jako przyprawa, sól, pieprz, sól kuchenna zmie‑
szana z nasionami sezamu, dodatki smakowe i przyprawy, pasta z soi
(jako przyprawa), pasta chili używana jako przyprawa, koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, przyprawy na bazie warzyw,
przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy.
(111) 303936
(220) 2017 03 13
(210) 468806
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 05
(732) BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BIOSS LIM C
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, sto‑
matologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, arty‑
kuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia, narzędzia i sprzęt medyczny oraz sprzęt medyczny jed‑
norazowego użytku, stenty, protezy wewnątrznaczyniowe, katetery
i zestawy do kaniulacji, katetery i zestawy do znieczuleń, akcesoria
do anestezjologii, igły, dreny, sondy, przedłużacze, katetery i zesta‑
wy do drenażu dróg żółciowych, katetery do angiografii, katetery
do angioplastyki, stenty do angioplastyki wieńcowej i obwodowej,
stenty samorozprężalne, prowadniki, introduktory, katetery, zestawy
i akcesoria do dializy, katetery i zestawy do walwuloplastyki, katetery
do embolektomii, katetery, zestawy i akcesoria do urologii, katetery,
zestawy i akcesoria do ginekologii, katetery i cewniki wewnątrzna‑
czyniowe, urządzenia, narzędzia, instrumenty i sprzęt medyczny,
sprzęt medyczny jednorazowego użytku, katetery i stenty stosowa‑
ne w chorobach żył, chorobach krążenia i niewydolności żylnej, kate‑
tery balonowe, balony wieńcowe, balony peryferyjne.
(111) 303937
(220) 2017 03 17
(210) 469033
(151) 2017 10 03
(441) 2017 05 22
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SUMOINWESTYCJA
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakre‑
sie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpo‑
średnim przez Internet [home banking], bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadze‑
nie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi
transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi
dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych,
usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywa‑
nia elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart
płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych
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kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kom‑
puterowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi
doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kre‑
dytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i fi‑
nansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w za‑
kresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwe‑
stycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, two‑
rzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów
oszczędzania, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsłu‑
ga bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie‑
czeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi
deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozy‑
skiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieru‑
chomego, usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wy‑
najem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji,
usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności,
doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przed‑
płaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie
poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów warto‑
ściowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa
giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych
i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów warto‑
ściowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji
oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji doty‑
czących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane
usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji
finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponso‑
ring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe
oraz ekologiczne.

(111) 303938
(220) 2017 03 17
(210) 469036
(151) 2017 09 27
(441) 2017 05 08
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) LIPIRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 303939
(220) 2017 03 20
(210) 469083
(151) 2017 09 27
(441) 2017 05 29
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) MEDICEO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.11.02, 24.13.25
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek interneto‑
wych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: leków, produk‑
tów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów
wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji
dietetycznych, suplementów diety, środków do odchudzania, artyku‑
łów i żywności dla niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów
oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków,
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środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz
stomatologicznego, przyrządów pomiarowo‑kontrolnych do celów
medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów ortopedycz‑
nych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych,
udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, dietetyki, usłu‑
gi medyczne.

(111) 303940
(220) 2017 03 20
(210) 469084
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 29
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) MEDICEO
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 03.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek interneto‑
wych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: leków, produk‑
tów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów
wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji
dietetycznych, suplementów diety, środków do odchudzania, artyku‑
łów i żywności dla niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów
oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków,
środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz
stomatologicznego, przyrządów pomiarowo‑kontrolnych do celów
medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów ortopedycz‑
nych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych,
udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, dietetyki, usłu‑
gi medyczne.
(111) 303941
(220) 2017 03 19
(210) 469086
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 05
(732) GMINNA MLECZARNIA W PIERZCHNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pierzchnianka, PL.
(540) Twaróg z Pierzchnicy
(540)

Kolor znaku:
(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty serowarskie, biały miękki ser twarogowy,
biały ser, dipy serowe na bazie produktów mlecznych, dipy serowe,
fondue serowe, paluszki serowe, pasty serowe do smarowania, prze‑
twory twarożkowe, przetworzony ser, schłodzone desery serowe, ser
mieszany, ser miękki, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy, ser
pleśniowy, ser twardy, ser twarogowy, ser w proszku, ser z mleka ko‑
ziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, ser śmietankowy, substytuty
serów, twaróg.
(111) 303942
(220) 2017 03 20
(210) 469092
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 29
(732) POLMOS JÓZEFÓW PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PILOT
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(111) 303943
(151) 2017 10 04

(220) 2017 03 20
(441) 2017 05 22

(210) 469094
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(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) foods by Ann POCKET ENERGY BAR TRUSKAWKA & BURAK
Fruit & Nuts & Veggies
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, beżowy
(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie
zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony mu‑
esli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców,
orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, ga‑
laretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(111) 303944
(220) 2017 03 20
(210) 469096
(151) 2017 10 04
(441) 2017 05 22
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) foods by Ann POCKET ENERGY BAR KAKAO & MALINA Fruit &
Nuts
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, beżowy
(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie
zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony mu‑
esli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców,
orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, ga‑
laretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(111) 303945
(220) 2017 03 20
(210) 469098
(151) 2017 10 04
(441) 2017 05 22
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) foods by Ann POCKET ENERGY BAR JABŁKO & CYNAMON
Fruit & Nuts
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(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, beżowy, biały
(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie
zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony mu‑
esli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców,
orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, ga‑
laretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(111) 303946
(220) 2017 03 20
(210) 469099
(151) 2017 10 04
(441) 2017 05 22
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) foods by Ann POCKET ENERGY BAR MARCHEW &
POMARAŃCZA Fruit & Nuts & Veggies
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, beżowy, czerwony
(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie
zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony mu‑
esli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców,
orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, ga‑
laretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(111) 303947
(220) 2017 03 20
(210) 469105
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) NOWACZYK ADAM JERZY, Warszawa, PL.
(540) acaisoft
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania],
czujniki, czujniki [sprzęt do przetwarzania danych], nadajniki [teleko‑
munikacja], 38 przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, usługi tele‑
konferencyjne, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or‑
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ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga‑
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów innych
niż reklamowe, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania tech‑
niczne, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kom‑
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konser‑
wacja 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, odzyskiwa‑
nie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie programów kompu‑
terowych, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie oprogra‑
mowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek in‑
ternetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego.

(111) 303948
(220) 2017 03 20
(210) 469106
(151) 2017 10 04
(441) 2017 05 22
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) ORLIK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbaski,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa.
(111) 303949
(220) 2017 03 20
(210) 469108
(151) 2017 10 04
(441) 2017 05 22
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOLIK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbaski,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa.
(111) 303950
(220) 2017 03 20
(210) 469131
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) Sokoliki
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, biały, niebieski,
różowy, czarny, brązowy
(531) 04.02.20, 04.03.99, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15,
03.07.21, 03.07.24
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbaski,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa.

(111) 303951
(220) 2017 03 20
(210) 469132
(151) 2017 10 04
(441) 2017 05 22
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NEBICARD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 303952
(220) 2017 03 20
(210) 469136
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) FLOROFOSKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające doj‑
rzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gle‑
ba próchniczna, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin,
kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, wę‑
glan magnezowy, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw paso‑
żytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, prepa‑
raty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy,
superfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy do celów przemy‑
słowych, torf jak nawóz, ziemia do uprawy, preparaty, do użyźniania
gleby, wodorosty jako nawóz.
(111) 303953
(220) 2017 03 21
(210) 469148
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Serca Toruńskie LEGENDARNY
SMAK LUKROWANE JESZCZE DELIKATNIEJSZE CIASTO
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.03, 02.09.01, 06.07.04, 07.01.01, 07.01.03,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 303954
(220) 2017 03 21
(210) 469149
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Mieszanka Toruńska LEGENDARNY
SMAK JESZCZE DELIKATNIEJSZE CIASTO
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(540)

ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki waflowe, sło‑
dycze piankowe, czekoladowe, lodowe, musy deserowe, cukierki, sło‑
dycze nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, krówki, nugat, lizaki,
słodycze miętowe, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki [sło‑
dycze], żelki, guma do żucia, chałwa, desery z muesli, desery na bazie
cukru, desery na bazie czekolady, desery na bazie kakao, desery na ba‑
zie kawy, pralinki, czekoladki, trufle [wyroby cukiernicze], batoniki, kre‑
my czekoladowe, polewy cukiernicze, kawa, namiastki kawy, herbata,
kakao, miód, syropy smakowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje
owocowe, warzywne, owocowo‑warzywne, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, koktajle owocowe, napoje mrożone na bazie owoców,
syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy do napojów.

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, czarny,
biały
(531) 02.01.01, 02.01.03, 02.09.01, 06.07.04, 07.01.01, 07.01.03,
07.05.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 08.01.09,
08.01.10, 08.01.12, 08.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, ciastka, herbatniki,
wafle.

(111) 303958
(220) 2017 03 21
(210) 469179
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BAKOMA SONATA
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z prze‑
wagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno‑owocowe, jogurty, kefiry, śmietana, produkty serowarskie,
twarogi, sery rozdrobnione, sery żółte, masło, dania i desery goto‑
we, mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe
desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, gala‑
retki owocowe, pasty owocowe, kompoty, mrożone owoce, produk‑
ty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami,
chrupki i chipsy warzywne i owocowe, orzechy przetworzone, prze‑
tworzone pestki słonecznika i dyni, 30 budynie, puddingi, kleiki spo‑
żywcze na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery
w postaci batonów, pieczywo cukiernicze, batony zbożowe, przekąski
zbożowe, przekąski sezamowe, gofry, sandwicze, wyroby cukiernicze,
ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki waflowe, sło‑
dycze piankowe, czekoladowe, lodowe, musy deserowe, cukierki, sło‑
dycze nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, krówki, nugat, lizaki,
słodycze miętowe, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki [sło‑
dycze], żelki, guma do żucia, chałwa, desery z muesli, desery na bazie
cukru, desery na bazie czekolady, desery na bazie kakao, desery na ba‑
zie kawy, pralinki, czekoladki, trufle [wyroby cukiernicze], batoniki, kre‑
my czekoladowe, polewy cukiernicze, kawa, namiastki kawy, herbata,
kakao, miód, syropy smakowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje
owocowe, warzywne, owocowo‑warzywne, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, koktajle owocowe, napoje mrożone na bazie owoców,
syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy do napojów.

(111) 303955
(220) 2017 03 21
(210) 469151
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Serduszka Toruńskie LEGENDARNY
SMAK LUKROWANE NIEPOWTARZALNA receptura! JESZCZE
DELIKATNIEJSZE CIASTO
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, brązowy, czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 02.01.01, 02.01.03, 07.01.01,
07.01.03, 06.07.04, 07.05.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(111) 303956
(220) 2017 03 21
(210) 469152
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) KENT
(510), (511) 32 piwo.
(111) 303957
(220) 2017 03 21
(210) 469178
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SONATA
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z prze‑
wagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno‑owocowe, jogurty, kefiry, śmietana, produkty serowarskie,
twarogi, sery rozdrobnione, sery żółte, masło, dania i desery goto‑
we, mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe
desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, gala‑
retki owocowe, pasty owocowe, kompoty, mrożone owoce, produk‑
ty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami,
chrupki i chipsy warzywne i owocowe, orzechy przetworzone, prze‑
tworzone pestki słonecznika i dyni, 30 budynie, puddingi, kleiki spo‑
żywcze na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery
w postaci batonów, pieczywo cukiernicze, batony zbożowe, przekąski
zbożowe, przekąski sezamowe, gofry, sandwicze, wyroby cukiernicze,

(111) 303959
(220) 2017 03 21
(210) 469180
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Sonata
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z prze‑
wagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno‑owocowe, jogurty, kefiry, śmietana, produkty serowarskie,
twarogi, sery rozdrobnione, sery żółte, masło, dania i desery goto‑
we, mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe
desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, gala‑
retki owocowe, pasty owocowe, kompoty, mrożone owoce, produk‑
ty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami,
chrupki i chipsy warzywne i owocowe, orzechy przetworzone, prze‑
tworzone pestki słonecznika i dyni, 30 budynie, puddingi, kleiki spo‑
żywcze na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery
w postaci batonów, pieczywo cukiernicze, batony zbożowe, przekąski
zbożowe, przekąski sezamowe, gofry, sandwicze, wyroby cukiernicze,
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ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki waflowe, sło‑
dycze piankowe, czekoladowe, lodowe, musy deserowe, cukierki, sło‑
dycze nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, krówki, nugat, lizaki,
słodycze miętowe, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki [sło‑
dycze], żelki, guma do żucia, chałwa, desery z muesli, desery na bazie
cukru, desery na bazie czekolady, desery na bazie kakao, desery na ba‑
zie kawy, pralinki, czekoladki, trufle [wyroby cukiernicze], batoniki, kre‑
my czekoladowe, polewy cukiernicze, kawa, namiastki kawy, herbata,
kakao, miód, syropy smakowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje
owocowe, warzywne, owocowo‑warzywne, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, koktajle owocowe, napoje mrożone na bazie owoców,
syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy do napojów.

(111) 303960
(220) 2017 03 21
(210) 469182
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) MFT FEDERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) MFT
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie resorów
do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep wszystkich typów
(resory piórowe, paraboliczne, pojedyncze pióra oraz akcesoria
do resorów).
(111) 303961
(220) 2013 01 30
(210) 409832
(151) 2017 06 01
(441) 2013 05 13
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki CHAŁWOWE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, brązowy, złoty, żółty
(531) 24.09.02, 26.01.02, 26.04.04, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
pieczywo cukiernicze, wafle, cukierki, pomadki, pralinki.
(111) 303962
(220) 2016 08 12
(210) 460275
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 02
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka Pastylki Z MACZKIEM
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, pomarańczowy,
zielony, żółty
(531) 08.01.25, 24.09.02, 19.03.05, 25.01.25, 26.01.02, 27.05.01,
29.01.15

1317

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane, czekoladki kształ‑
towe.

(111) 303963
(220) 2017 03 21
(210) 469198
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) FABIJAŃSKI JAROSŁAW RODZINNA WYTWÓRNIA
MAKARONÓW‑FABIJAŃSCY, Jelenia Góra, PL.
(540) RODZINNA WYTWÓRNIA MAKARONÓW FABIJAŃSCY
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, zielony
(531) 05.03.14, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.07, 26.01.16, 27.05.01,
27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 30 artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski ze zboża, pre‑
paraty zbożowe, produkty spożywcze z owsa, jęczmienia, pszenicy,
ryżu lub kukurydzy, żywność na bazie mąki, potrawy na bazie mąki,
suche i świeże makarony, makaron razowy, makaron gryczany, ma‑
karon ryżowy, makaron żytni, makaron kukurydziany, makaron jęcz‑
mienny, makaron owsiany, makaron grochowy, makaron jaglany,
makaron quinoa, makaron sojowy, nadziewany makaron, makaron
jajeczny, makaron w postaci płatów, makaron głęboko mrożony, ma‑
karon błyskawiczny, makaron gotowy, potrawy z makaronu, przekąski
składające się głównie z makaronu, sosy do makaronu, kluski i pierogi,
makaroniki będące wyrobami cukierniczymi, wyroby piekarnicze, wy‑
roby cukiernicze, ciasto, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie wyroby cu‑
kiernicze (nie dla celów medycznych), nielecznicze wyroby cukiernicze
z mąki, gotowane wyroby cukiernicze, batony zbożowe i energetycz‑
ne, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, mąka, zboża, prze‑
tworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do piecze‑
nia i drożdże, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy
korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy do makaronu na bazie
warzyw, przyprawy do pieczenia, esencje do artykułów żywnościo‑
wych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej lub detalicznej produktów delikatesowych, arty‑
kułów spożywczych, środków spożywczych, wyrobów piekarniczych,
wyrobów cukierniczych, sprzętu do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży hurtowej lub detalicznej w związku ze środkami spożyw‑
czymi, artykułami spożywczymi, wyrobami piekarniczymi, wyrobami
cukierniczymi, sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie produktów de‑
likatesowych, artykułów spożywczych, środków spożywczych, wyro‑
bów piekarniczych, wyrobów cukierniczych, sprzętu do przyrządzania
żywności, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, produktami
delikatesowymi, środkami spożywczymi, wyrobami piekarniczymi,
wyrobami cukierniczymi, ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej za pomocą katalogów
w związku z produktami delikatesowymi, artykułami spożywczymi,
środkami spożywczymi, wyrobami piekarniczymi, wyrobami cukierni‑
czymi, ze sprzętem do przyrządzania żywności, promocja sprzedaży,
administrowanie sprzedażą, marketing handlowy inny niż sprzedaż.
(111) 303964
(220) 2017 03 21
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 29
(732) PRZYBYŁO DAMIAN WFS, Wolica, PL.
(540) WSPÓŁPRACA FUNDAMENTEM SUKCESU
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.09.16, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12

(210) 469202
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(510), (511) 35 nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorca‑
mi, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, tworzenie
i zarządzanie siecią kontaktów biznesowych, wymiana informacji
biznesowych, pomoc w pozyskiwaniu kontaktów ekonomicznych
i handlowych, promocja partnerstwa biznesowego, pozyskiwanie
nowych partnerów biznesowych, doradztwo w zakresie organizowa‑
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w pozyskiwaniu
kontraktów, budowanie wizerunku marki przedsiębiorcy, reklama
przedsiębiorcy.

(111) 303965
(220) 2017 03 22
(210) 469240
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 05
(732) WSZOŁA ZDZISŁAW FIRMA HANDLOWA TRANSBUD
‑WULKAN, Preczów, PL.
(540) TRANSBUD WULKAN WSZOŁA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.01.01, 15.01.17, 26.03.01, 26.03.07
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywa
do pokryć nawierzchni drogowych, kamień budowlany, tłuczeń,
piasek, żwir, kruszywa budowlane, konstrukcyjne elementy nie‑
metalowe dla budownictwa, 35 sprzedaż w surowców mineral‑
nych, materiałów budowlanych, materiałów do budowy dróg,
sprzedaż maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego, pojazdów me‑
chanicznych, usługi marketingowe, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż
produktów z odzysku odpadów, recyklingu wytworzonych w pro‑
cesie przetwarzania i wytwarzania, 36 pośrednictwo w sprzedaży
nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomo‑
ściami, agencje nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 37 usłu‑
gi budowlano‑remontowe, roboty ziemne, rekultywacja terenów
zdegradowanych lub zdewastowanych w tym zrobów zwałowych,
wyrobisk i wysypisk odpadów, wydobycie kruszyw budowlanych,
modernizacje, remonty, naprawy, przeglądy, konserwacje i ser‑
wis maszyn, urządzeń przemysłowych i ochrony środowiska, bu‑
downictwo mieszkaniowe i przemysłowe, wynajem sprzętu dla
budownictwa, drogownictwa, wynajem młotów hydraulicznych,
szczęk do kruszenia do betonu, doradztwo budowlane, doradztwo
w drogownictwie, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy
transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznymi,
składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek,
usługi w zakresie odbioru, transportu i składowania odpadów
przemysłowych i złomu, wypożyczanie pojazdów mechanicznych,
wynajem zamiatarek, traktorów, solarek, piaskarek z pługiem,
rozściełaczy do asfaltu, walców wibracyjnych kruszarek, przesie‑
waczy, 40 usługi w zakresie utylizacji, rekultywacji oraz pozosta‑
łej działalności związanej z gospodarką odpadami w tym odzysk
odpadów, recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i ma‑
teriałów nadających się do recyklingu, doradztwo w zakresie re‑
kultywacji oraz utylizacji odpadów,, 42 projektowanie górniczych
robót odkrywkowych, robót ziemnych i rekultywacyjnych, prace
naukowo‑techniczne, badania techniczne w zakresie gospodar‑
czego wykorzystania ubocznych produktów spalania z energetyki,
rekultywacji i ochrony środowiska, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, projektowanie obiektów budownictwa mieszkanio‑
wego i przemysłowego.
(111) 303966
(220) 2017 03 22
(210) 469243
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 29
(732) NAJDOWSKI JAROSŁAW F.H. MARCIN, Chełmża, PL.
(540) TOSIEK
(510), (511) 5 lecznicze szampony dla zwierząt domowych, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwie‑
rząt, pieluchy dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów,
31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt
domowych [ściółka], piasek aromatyczny dla zwierząt domowych
[ściółka], pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, po‑
żywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli
zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa

Nr 4/2018

[żywe], siano, słoma na ściółkę, suchary dla psów, ziarna [nasiona],
produkty uboczne z ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, ziarno
do żywienia zwierząt.

(111) 303967
(220) 2017 03 22
(210) 469251
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) CHOJNACKI DAMIAN CHOJNACKI HURTOWNIA ROLNO
‑ OGRODNICZA, Kościelna Wieś, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony
(531) 29.01.13, 05.07.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
nasion i materiałów siewnych, nawozów rolniczych i ogrodniczych,
środków ochrony roślin, podłoży w tym ziemi, podłoży torfowych
i kory, folii i agrowłókniny, opakowań, w tym worków, kartonów,
skrzynek i wiader, narzędzi ogrodniczych ręcznych, mechanicznych
i elektrycznych, systemów nawadniania oraz odzieży ochronnej,
prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży nasion
i materiałów siewnych, nawozów rolniczych i ogrodniczych, środ‑
ków ochrony roślin, podłoży w tym ziemi, podłoży torfowych i kory,
folii i agrowłókniny, opakowań, w tym worków, kartonów, skrzynek
i wiader, narzędzi ogrodniczych ręcznych, mechanicznych i elek‑
trycznych, systemów nawadniania oraz odzieży ochronnej, usługi
w zakresie sprzedaży nasion i materiałów siewnych, nawozów rol‑
niczych i ogrodniczych, środków ochrony roślin, podłoży w tym
ziemi, podłoży torfowych i kory, folii i agrowłókniny, opakowań,
w tym worków, kartonów, skrzynek i wiader, narzędzi ogrodniczych
ręcznych, mechanicznych i elektrycznych, systemów nawadniania
oraz odzieży ochronnej za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej
i Internetu.
(111) 303968
(220) 2017 03 22
(210) 469254
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) SPACE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SpaceFactory design construction advisory
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, ciemnoszary
(531) 26.13.25, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 24.15.21
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, wyceny handlowe, 36 zarządzanie nieru‑
chomością, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami, 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego,
nadzór budowlany, konsultacje budowlane, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, budowa fabryk,
budowa i naprawa magazynów, 42 projektowanie budowlane,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi konsultacyjne do‑
tyczące architektury, badania techniczne, 45 zarządzanie prawami
autorskimi.			
(551) wspólny znak towarowy
(111) 303969
(220) 2017 03 22
(210) 469256
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 29
(732) DOM AUKCYJNY POLSWISS ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSWISSART
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(540)

(540)

(531) 02.03.01, 02.03.22, 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie uję‑
te w innych klasach, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty,
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, bro‑
szury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak
dzieła sztuki, antyki, obrazy, grafiki, rzeźby, monety, medale, dywany,
biżuteria, kamienie szlachetne, zegary, militaria, instrumenty mu‑
zyczne, meble, lustra, ramy, wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia,
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu,
masy perłowej, pianki plastycznej, wyroby rzemiosła artystyczne‑
go, sztuki użytkowej, wyroby skórzane, sztućce, wyroby kowalskie,
wyroby nożownicze, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, biała broń
pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się
z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych ar‑
tykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektro‑
nicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując,
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji,
prowadzenie aukcji i licytacji rzeczy ruchomych, usługi komisów,
organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwem,
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do naj‑
mu, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wy‑
staw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbani‑
styki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku ob‑
rotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lo‑
kalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja
o powyższych usługach, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomo‑
ściami, udzielanie pożyczek pod zastaw dzieł sztuki i innych rzeczy
ruchomych, wycena dzieł sztuki zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby,
wyrobów medalierskich, militariów, instrumentów muzycznych, wy‑
robów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, doradz‑
two w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalny‑
mi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania
i/Iub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lo‑
kalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania
dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe,
usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finanso‑
we, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu
nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowy‑
mi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja
o powyższych usługach, 37 konserwacja i naprawa dzieł sztuki, wy‑
robów medalierskich, militariów, instrumentów muzycznych, wyro‑
bów rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, konserwacja mebli,
renowacja odzieży, 41 organizowanie wystaw dzieł sztuki, organizo‑
wanie targów, prowadzenie wykładów, konferencji, organizowanie
kursów w dziedzinie kultury i sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki dla
wystaw muzealnych, wydawanie publikacji multimedialnych i in‑
ternetowych, usługi wydawnicze, 42 usługi plastyczne polegające
na projektowaniu wnętrz oraz przygotowywaniu dokumentacji foto‑
graficznej, opiniowanie i stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki.
(111) 303970
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LPG SupraGas
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Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż paliwa, autogazu.
(111) 303971
(220) 2017 03 22
(210) 469274
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 05
(732) YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, PL.
(540) YASUMI
(510), (511) 5 probiotyki, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy żywnościowe, suplementy białkowe,
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety,
preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe w po‑
staci suplementów diety, suplementy diety zawierające alginiany
i wodorosty, spirulina, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, tran,
napoje z środkami dietetycznymi, suplementy odżywcze składają‑
ce się z ekstraktów z grzybów, herbata lecznicza, herbata ziołowa,
herbata z ziół do celów leczniczych, dietetyczne napary do celów
medycznych, sztuczna herbata (do użytku leczniczego), herbata od‑
chudzająca do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne dodatki do żywności, 30 herbata, herbata
biała, zielona i czarna, herbata Earl Grey, japońska zielona herbata,
herbata owocowa, jaśminowa, lipowa, herbata ze sproszkowanych
wodorostów, napoje na bazie herbaty, muesli, batoniki muesli, ba‑
tony zbożowe, chipsy zbożowe, wyroby piekarnicze, wyroby pie‑
karnicze bezglutenowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe, herbatniki,
czekolada, miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie,
przyprawy, przyprawy ziołowe, czosnek mielony.
(111) 303972
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) CELAREK MARIUSZ, Chrzanów, PL.
(540) 33 FINE FOODS PURE & AUTHENTIC
(540)

(210) 469279

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony
(531) 24.17.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, makarony, pieczywo, chrupiące pie‑
czywo, przekąski z kukurydzy, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, przekąski sezamowe, przekąski z produktów zbożo‑
wych.
(111) 303973
(220) 2017 03 23
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) Sidela SA, Montevideo, UY.
(540) TADAM
(540)

(210) 469318

(210) 469263
Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, szary, jasnoróżowy, czerwony,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.15, 09.09.01, 09.09.11
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(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, do celów naukowych
oraz stosowane w fotografii jak również w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania, substancje chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje przeznaczone dla przemysłu,
kleje do obuwia.

(111) 303974
(220) 2017 03 23
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540)
(540)

(210) 469324

Kolor znaku: niebieski, żółty, zielony, biały
(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 24.15.21, 26.11.01
(510), (511) 6 prefabrykowane konstrukcje metalowe, materia‑
ły zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, przenośne struktury
metalowe, zbiorniki metalowe, 7 spawarki elektryczne, urządzenia
do spawania laserowego, palniki spawalnicze, spawarki gazowe,
palniki gazowe do lutowania, 9 elektryczne urządzenia sterownicze
do zarządzania ogrzewaniem, moduły fotowoltaiczne, komputerowe
programy operacyjne, programy systemów operacyjnych, progra‑
my sterujące komputerowe, nagrane, narzędzia do opracowywania
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów cyfrowych, sprzęt komputerowy, 11 pal‑
niki, bojlery, podgrzewacze, instalacje grzewcze, elementy grzejne,
grzejniki do wody opalane gazem, podgrzewacze wody, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji grzewczych, instalacje
do ogrzewania wodnego, wentylatory do użytku przemysłowego,
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, piece słonecz‑
ne, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, przewody giętkie nie‑
metalowe, pierścienie wodoszczelne do rur wodno‑kanalizacyjnych,
przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, osłony izolacyj‑
ne do przemysłowych przewodów rurowych, pierścienie gumowe
do uszczelniania połączeń rur, materiały wyścielające z gumy lub
tworzyw sztucznych, 37 montaż i naprawa instalacji grzewczych,
instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 42 opracowywanie produktów, testowanie i oce‑
na materiałów, opracowywanie oprogramowania komputerowe‑
go, programowanie komputerów, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, wzornictwo przemysłowe.
(111) 303975
(220) 2017 03 23
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) ŁABNO TOMASZ BADUM, Brzozówka, PL.
(540) JOHNNY ADVENTURE
(540)

(210) 469325

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 plecaki, torby podróżne, akcesoria podróżne, 20 po‑
duszki, poduszki do spania, poduszki do siedzenia, poduszki tury‑
styczne, poduszki dmuchane, maty i materace do spania, maty tury‑
styczne do spania i do siedzenia, 22 namioty kempingowe, hamaki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi oferowania i sprzedaży
w sklepach detalicznych, hurtowniach oraz za pomocą Internetu
odzieży, obuwia, poduszek mat i materacy, plecaków toreb i akceso‑
riów podróżnych, sprzętu biwakowego.
(111) 303976
(151) 2017 09 12

(220) 2017 03 23
(441) 2017 05 22

(210) 469329
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(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) PASTA LA VISTA
(510), (511) 29 humus jako pasta z ciecierzycy, krem na bazie masła,
margaryna, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło koko‑
sowe jako olej kokosowy, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta
z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie
orzechów, pasztet z wątróbki, smalec, tahini jako pasta z ziarna seza‑
mowego, 30 chutney jako ostry, gęsty sos, gotowe potrawy na bazie
makaronu, keczup, makaron nitki, makaron rurki, makarony, mięsno
sosy, musztarda, pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawa, pa‑
sty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pesto jako sos, sosy i marynaty jako przyprawy smakowe,
ramen jako japońskie danie na barie makaronu, sos sojowy, sosy jako
przyprawy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe,
sosy sałatkowe, spaghetti.
(111) 303977
(220) 2017 03 23
(210) 469336
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) LANNA
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chu‑
steczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, ściereczki
nasączone detergentami do czyszczenia, waciki do celów kosme‑
tycznych, wata do celów kosmetycznych, 16 chusteczki do nosa pa‑
pierowe, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, papier, papier
higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe.
(111) 303978
(220) 2017 03 23
(210) 469337
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 05
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) CHRUPÓWKI
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o ni‑
skiej zawartości tłuszczu, krążki z cebuli, orzechy aromatyzowane,
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy
preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 batony zbożowo,
bułeczki słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako
masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cu‑
kierki miętowe, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry,
herbatniki petit‑beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, makaroniki
jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, orzechy w czekoladzie,
pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, pomadki jako cukierki, pra‑
linki, ptifurki jako ciasteczka, suchary, tarty z owocami, wafle ryżowe,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 303979
(220) 2017 03 23
(210) 469342
(151) 2017 10 02
(441) 2017 05 29
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Dronexpress system
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pie‑
lęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów ko‑
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, szampony, odżywki i środ‑
ki do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosme‑
tyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów,
produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny‑
mi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, oleje lecznicze,
kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota i borowi‑
ny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceu‑
tycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, chustecz‑
ki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi kosmetyczne
i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi kosmetyczek, salonów
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piękności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej,
usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi
sauny, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi
z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informa‑
cja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania produktów
kosmetycznych, doradztwo dotyczące wizażu.

(111) 303980
(220) 2017 03 23
(210) 469343
(151) 2017 10 03
(441) 2017 05 22
(732) NOWOCZESNA STODOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) nowoczesna STODOŁA
(540)

1321

(540) DI DIAMANTE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież z tkanin i dzianin oraz odzieżowe wy‑
roby dziewiarskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież wierzchnia,
bielizna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież ze skóry, paski,
buty, buty z cholewką, obuwie domowe, nakrycia głowy.
(111) 303984
(220) 2017 03 23
(210) 469349
(151) 2017 10 02
(441) 2017 05 29
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) BZWBK
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobil‑
nych, 36 usługi bankowe.

(531) 27.05.01, 07.01.09, 26.11.12
(510), (511) 19 budynki niemetalowe przenośne, domy z prefabryka‑
tów, konstrukcje niemetalowe tj. altany, domy, drewno podłogowe,
deski podłogowe, drewno budowlane, drewno częściowo obrobio‑
ne, drewno na profile, drewno obrobione, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, krokwie dachowe, listwy niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na po‑
krycia dachowe, niemetalowe ramy do okien szklanych, okiennice
niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, podłogi niemetalo‑
we, schody niemetalowe, 36 administrowanie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie mająt‑
kiem nieruchomym, 42 projektowanie budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, 43 domy turystyczne,
hotele, kawiarnie, motele, pensjonaty, restauracje, restauracje samo‑
obsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater
na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 303981
(220) 2017 03 23
(210) 469345
(151) 2017 10 02
(441) 2017 05 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE MAZDRO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) RAWO
(510), (511) 7 obrabiarki przenośne, mobilne maszyny do obróbki
skrawaniem, wytaczarki, wytaczarko
‑napawarki, obtaczarki, spa‑
warki przenośne, pilarki, frezarki, tokarki, dłutarki, wiertarki, części
do przenośnych obrabiarek, obrabiarki elektryczne, przenośne urzą‑
dzenia do cięcia metali, mobilne maszyny do przetwórstwa metali.
(111) 303982
(220) 2017 03 23
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) DIAMANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) DIAMANTE
(540)

(210) 469346

(111) 303986
(220) 2017 03 23
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL.
(540) BIOBANK ŁÓDŹ
(540)

(210) 469347

(210) 469358

(531) 27.05.01, 26.13.01, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 35 przetwarzanie danych osobowych, tworzenie baz
danych osobowych oraz baz danych genetycznych, prowadzenie
analiz statystycznych, 39 przechowywanie materiału biologicznego
pozyskanego od pacjentów szpitali lub jednostek medycznych dla
celów badawczych, 42 gromadzenie materiału biologicznego pozy‑
skanego od dzieci i dorosłych, prowadzenie badań genetycznych,
prowadzenie analiz bioinformatycznych, prowadzenie badań ge‑
netycznych biologicznych próbek kopalnych, wykonywanie izolacji
DNA, RNA ze śliny lub krwi, wykonywanie pomiaru składu ciała dla
celów badawczych.
(111) 303987
(220) 2017 03 23
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 05
(732) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) aic
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież z tkanin i dzianin oraz odzieżowe wy‑
roby dziewiarskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież wierzchnia,
bielizna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież ze skóry, paski,
buty, buty z cholewką, obuwie domowe, nakrycia głowy.
(111) 303983
(220) 2017 03 23
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) DIAMANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.

(111) 303985
(220) 2017 03 23
(210) 469351
(151) 2017 09 29
(441) 2017 05 29
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Bank Zachodni WBK
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobil‑
nych, 36 usługi bankowe.

(210) 469364

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 prefabrykowane konstrukcje metalowe, materia‑
ły zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, przenośne struktury
metalowe, zbiorniki metalowe, 7 spawarki elektryczne, urządzenia
do spawania laserowego, palniki spawalnicze, spawarki gazowe,
palniki gazowe do lutowania, 9 elektryczne urządzenia sterownicze
do zarządzania ogrzewaniem, moduły fotowoltaiczne, komputerowe
programy operacyjne, programy systemów operacyjnych, progra‑
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my sterujące komputerowe, nagrane, narzędzia do opracowywania
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów cyfrowych, sprzęt komputerowy, 11 pal‑
niki, bojlery, podgrzewacze, instalacje grzewcze, elementy grzejne,
grzejniki do wody opalane gazem, podgrzewacze wody, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji grzewczych, instalacje
do ogrzewania wodnego, wentylatory do użytku przemysłowego,
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, piece słonecz‑
ne, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, przewody giętkie nie‑
metalowe, pierścienie wodoszczelne do rur wodno‑kanalizacyjnych,
przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, osłony izolacyj‑
ne do przemysłowych przewodów rurowych, pierścienie gumowe
do uszczelniania połączeń rur, materiały wyścielające z gumy lub
tworzyw sztucznych, 37 montaż i naprawa instalacji grzewczych,
instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 42 opracowywanie produktów, testowanie i oce‑
na materiałów, opracowywanie oprogramowania komputerowe‑
go, programowanie komputerów, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, wzornictwo przemysłowe.

(111) 303988
(220) 2017 03 23
(210) 469373
(151) 2017 09 29
(441) 2017 05 29
(732) MARCZENKO AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) NUTRICEL
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz‑
nych, włókna roślin jadalnych (nie odżywki), 30 zagęstniki do pro‑
duktów spożywczych, przyprawy.
(111) 303989
(220) 2017 03 23
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 05
(732) SĄSIADEK DAWID A&D CARLA, Zielonka, PL.
(540) A & D CARLA collection
(540)

(210) 469383
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także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych,
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku
z zakupem i sprzedażą produktów, 36 administrowanie nieruchomo‑
ściami, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), dzier‑
żawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomości,
wynajem nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nie‑
ruchomością, zarządzanie nieruchomościami, wyceny finansowe
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], zarządzanie portfe‑
lem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne doty‑
czące nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem domów, wyna‑
jem mieszkań, wynajem budynków, wynajem pomieszczeń biuro‑
wych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, 37 czyszczenie budynków, czyszczenie okien, czyszczenie
fasad budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków,
39 wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem garaży
i miejsc parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane
z parkowaniem samochodów, usługi w zakresie parkowania pojaz‑
dów, parkowanie samochodów przez obsługę, 41 publikowanie cza‑
sopism, publikowanie książek, publikowanie dokumentów, publiko‑
wanie, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów
i wykazów miast on‑line i nie do pobrania, do użytku przez podróż‑
nych, informacje o edukacji, usługi edukacji biznesowej, usługi do‑
radcze w zakresie edukacji, edukacja, rozrywka i sport, informacja
dotycząca edukacji udzielana on‑line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, edukacja on‑line z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, 45 usługi informacyjne w za‑
kresie bezpieczeństwa, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony
osób, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(111) 303991
(220) 2017 03 23
(210) 469397
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO‑HANDLOWE CHEMADEX
PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) CHEMADEX PROJEKT
(540)

Kolor znaku: czarny, złotym
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież damska i męska, obuwie damskie i męskie.
(111) 303990
(220) 2017 03 23
(210) 469391
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 12
(732) LC CORP INVEST XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 21 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław, PL.
(540) RETRO OFFICE HOUSE
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania,
broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, dłu‑
gopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, futerały na mapy, fotografie, kalendarze,
koperty do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku
biurowego, książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki
reklamowe, plany architektoniczne, plany, 35 doradztwo w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą, wsparcie w dziedzi‑
nie zarządzania przedsiębiorstwem, analiza systemów zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
handlową, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.01.01,
26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 9 dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej,
37 montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja zamraża‑
rek, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja odgromników,
instalacja maszyn, instalacja alarmów, instalacja mebli, czyszczenie
instalacji wodociągowych, konserwacja instalacji przemysłowych,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienko‑
wych, renowacja instalacji przemysłowych, odnawianie instalacji kli‑
matyzacyjnych, instalacja anten satelitarnych, instalacja systemów
rurociągów, instalacja materiałów izolacyjnych, montaż [instalacja]
półek, usługi instalacji komputerów, renowacja instalacji elektrycz‑
nych, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja chłodziarek
(zamrażarek), instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja systemów
oprzyrządowania, instalacja szamb, instalacja urządzeń wentylacyj‑
nych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja systemów
komputerowych, instalacja sieci komputerowych, instalacja aparatury
medycznej, instalacja folii okiennych, naprawa instalacji sanitarnych,
instalacja izolacji rur, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja
maszyn przemysłowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instala‑
cja sprzętu hydraulicznego, instalacja pieców przemysłowych, instala‑
cja sprzętu audiowizualnego, montaż instalacji przemysłowych, usługi
instalacji maszyn, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja maszyn
biurowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, usługi instalacji da‑
chów, instalacja pokryć dachowych, instalacja systemów inżynierii śro‑
dowiska, odnawianie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, konserwacja
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instalacji wodno‑kanalizacyjnej, instalacja i naprawa rurociągów, insta‑
lacja osprzętu do zamków, instalacja piwnicznych produktów wodo‑
odpornych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja sys‑
temów zarządzania ruchem, montaż [instalacja] konstrukcji budynków,
instalacja urządzeń do gotowania, instalacja samozamykaczy do drzwi,
instalacja systemów kontroli środowiska, konserwacja alarmowych in‑
stalacji przeciwpożarowych, instalacja urządzeń do suszenia, instalacja
gazociągów i wodociągów, instalacja urządzeń do chłodzenia, instala‑
cja mebli w sklepach, instalacja elementów wewnętrznych statków,
instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów
ochrony środowiska, instalacja elementów wewnętrznych jachtów,
montaż instalacji centralnego ogrzewania, usługi wykonawców insta‑
lacji elektrycznych, instalacja urządzeń wodociągowo‑kanalizacyjnych,
instalacja systemów wodociągowo‑kanalizacyjnych, budowa, instala‑
cja i naprawa podwodna, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, montaż i konser‑
wacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja, wymiana i naprawa zam‑
ków, instalacja przednich szyb w pojazdach, montaż i naprawa insta‑
lacji grzewczych, instalacja części zamiennych do pojazdów, montaż
instalacji do zmiękczania wody, instalacja i naprawa sprzętu kompu‑
terowego, naprawa instalacji do mycia pojazdów, instalacja przemy‑
słowych urządzeń do gotowania, naprawa i konserwacja instalacji
elektronicznych, instalacja urządzeń do usuwania kurzu, instalacja
zbiorników na wodę deszczową, instalacja izolacji termicznej w bu‑
dynkach, instalacja systemów do czystych pomieszczeń, instalacja
izolacji na murach szczelinowych, instalacja sprzętu do automatyki
budynkowej, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, moderni‑
zacja instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji
do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania
budynków, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, instalacja sprzętu ochroniarskiego
i bezpieczeństwa, konserwacja instalacji do mycia pojazdów, instala‑
cja stoisk przeznaczonych na wystawy, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, konser‑
wacja i naprawa instalacji grzewczej, instalacja urządzeń do wytwa‑
rzania energii, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, in‑
stalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, montaż i na‑
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i konser‑
wacja instalacji ogrzewania słonecznego, usługi doradcze w zakresie
instalacji komputerów, usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, konser‑
wacja i naprawa instalacji w budynkach, usługi doradcze w zakresie
instalacji silników, instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy
handlowe, konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych,
instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, usługi wy‑
konawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja syste‑
mów umożliwiających kontrolowanie zwierząt domowych, instalacja
urządzeń do produkcji ropy naftowej, instalacja, naprawa i konser‑
wacja sprzętu grzewczego, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja
osprzętu i wyposażenia w budynkach, naprawa instalacji do zaopa‑
trzenia w wodę, naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz,
instalacja sprzętu do prania i kuchennego, instalacja sprzętu kompu‑
terowego do systemów komputerowych, usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące in‑
stalacji sprzętu telefonicznego, usługi doradcze dotyczące instalacji
wind osobowych, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej,
usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, instala‑
cja kabli do dostępu do Internetu, instalacja systemów do zbierania
wody deszczowej, udzielanie informacji związanych z instalacją ma‑
szyn, instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, in‑
stalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, usługi dorad‑
cze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, instalacja
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa sprzętu elektryczne‑
go i instalacji elektrotechnicznych, usługi doradcze w zakresie insta‑
lacji pomp, usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, usługi
doradcze związane z instalacją mocowań, instalacja urządzeń elek‑
trycznych i generatorów prądu, instalacja, naprawa i konserwacja
podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur ko‑
tłowych, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, in‑
stalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, instalacja rusz‑
towań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi
doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, instalacja
okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, usłu‑
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gi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, przy‑
gotowanie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego,
instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, instala‑
cja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, instala‑
cja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, instalacja syste‑
mów do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, renowacja, napra‑
wa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i kon‑
serwacja instalacji gazowych i elektrycznych, udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, naprawa i konser‑
wacja instalacji do wytwarzania energii, usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń oświetleniowych, serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarza‑
nia energii, instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi,
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego,
konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, usługi do‑
radcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, usługi do‑
radcze w zakresie instalacji skrzyni biegów, usługi informacyjne
związane z instalacją systemów zabezpieczających, naprawa i kon‑
serwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa instalacji, urzą‑
dzeń i maszyn do produkcji energii, instalacja systemów do kontroli
środowiska w czystych pomieszczeniach, naprawa lub konserwacja
instalacji do mycia pojazdów, usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, instalacja sprzętu i kabli do dostę‑
pu do Internetu, naprawa lub konserwacja urządzeń i instalacji
do gotowania, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, instalacja szkła w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
instalacji wodno‑kanalizacyjnych, instalacja okablowania w biurach
w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja, naprawa i kon‑
serwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, instalacja urzą‑
dzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room), napra‑
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania,
naprawa lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi doradcze w zakresie insta‑
lacji systemów grzewczych na paliwa stałe, instalacja materiałów izo‑
lacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacja
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, usługi dorad‑
cze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, kon‑
serwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania ener‑
gii, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, usługi w zakresie powlekania w celu na‑
prawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, instalacja rur
okładzinowych, przewodów rurowych i przewodów wiertniczych
w szybach naftowych, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, usługi w zakresie po‑
wlekania w celu konserwacji instalacji zakładów budowy maszyn
okrętowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre‑
sie budowy instalacji dla małych lotnisk, udzielanie informacji zwią‑
zanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urzą‑
dzeń chemicznych, naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu,
przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, usługi w zakresie powleka‑
nia w celu naprawy instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych,
udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją urzą‑
dzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji w związku z na‑
prawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji do go‑
towania, udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją
elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, izolacja rur, izolacja
rurociągów, nadzór budowlany, 42 opracowywanie projektów bu‑
dowlanych, opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, usługi projektowania wspomaganego komputerowo
w zakresie projektów budowlanych, przygotowywanie raportów
związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów
budowlanych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi projek‑
towania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi w za‑
kresie projektowania technicznego, usługi w zakresie rysunku tech‑
nicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi
techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi doradz‑
twa technicznego z zakresu elektrokardiogramów, usługi doradztwa
technicznego w zakresie komputerów, usługi w zakresie przemysło‑
wego projektowania technicznego, usługi doradztwa technicznego
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dotyczące przetwarzania danych, usługi projektowania techniczne‑
go związane z elektrowniami, usługi kreślarskie w postaci rysunku
technicznego, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfro‑
wych, usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo, usługi do‑
radztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowe‑
go, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno
‑lądowej, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii in‑
formacyjnej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
morskiej, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projekto‑
wania technicznego, usługi doradztwa technicznego związane
z programowaniem komputerowym, usługi projektowania technicz‑
nego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi w zakresie po‑
mocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania i rysunku technicznego, usługi projektowania tech‑
nicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane z insta‑
lacjami do zaopatrzenia w wodę, projektowanie architektoniczne,
badania architektoniczne, usługi architektoniczne, przygotowywa‑
nie projektu architektonicznego, usługi projektowania architekto‑
nicznego, usługi architektoniczne i inżynieryjne, projektowanie archi‑
tektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi projektowania architektonicznego dotyczą‑
ce wystaw, usługi w zakresie planowania architektonicznego, doradz‑
two w dziedzinie projektowania architektonicznego, projektowanie
architektoniczne w zakresie planowania miasta, usługi architekto‑
niczne w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze w zakre‑
sie planowania architektonicznego, projekty architektoniczne w za‑
kresie dekoracji ścian zewnętrznych, usługi architektoniczne w
zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architek‑
toniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych,
usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów archi‑
tektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania bu‑
dynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
pomieszczeń do handlu detalicznego, usługi projektowania architek‑
tonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred‑
nictwem strony internetowej, projektowanie przestrzeni biurowych,
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie
konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie ramowych kon‑
strukcji przestrzennych, usługi projektowania przestrzeni handlu de‑
talicznego, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostęp‑
nianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, wynajem
elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, wynajem prze‑
strzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting prze‑
strzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting i wy‑
najmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting
przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cy‑
frowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostin‑
gu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, hosting elektronicznych
przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i
usług, usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno‑lądowej,
usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, projek‑
towanie systemów elektrycznych, projektowanie płytek obwodów
elektrycznych, projektowanie i planowanie techniczne systemów
kanalizacyjnych, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, bada‑
nia geofizyczne dla przemysłu gazowniczego, pomiary i analizy emi‑
sji gazów cieplarnianych, pomiary prognozowe ustalonych emisji
gazów spalinowych, opracowywanie programów komputerowych
do analizowania emisji gazów spalinowych, badania geofizyczne dla
przemysłu naftowego, gazowego i górnictwa, prace inżynieryjne,
usługi inżynieryjne, testy inżynieryjne, badania inżynieryjne, pomia‑
ry inżynieryjne, inżynieria (prace inżynieryjne), usługi inżynieryjne
oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi archi‑
tektoniczne i inżynieryjne, usługi inżynieryjne dotyczące technologii
informacyjnej, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi
inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne dotyczące projek‑
towania obrabiarek, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi
inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi inżynieryjne
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dla branży gazowniczej, usługi inżynieryjne w zakresie materiałów
wybuchowych, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji,
usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego,
usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne
w zakresie analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projekto‑
wania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania kon‑
strukcji, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali,
usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościo‑
wych, usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania meta‑
lem, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania da‑
nych, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej,
usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynieryj‑
ne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzi‑
nie technologii komunikacyjnej, usługi inżynieryjne w zakresie dia‑
gnostyki układów scalonych, usługi inżynieryjne w zakresie projekto‑
wania systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne związane
z automatycznym przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne zwią‑
zane z systemami zaopatrzenia w energię, usługi inżynieryjne w dzie‑
dzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, usługi inżynie‑
ryjne związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz,
usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opra‑
cowywaniem sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji
oprogramowania komputerowego, usługi projektowania technicz‑
nego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowe do‑
tyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego,
usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i insta‑
lacjami sanitarnymi, usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowania
technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, opra‑
cowanie dokumentacji technicznej dla instalacji przemysłowych,
nadzór i inspekcja techniczna, usługi nadzoru technicznego.

(111) 303992
(220) 2017 03 23
(210) 469398
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO‑HANDLOWE CHEMADEX
PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) CHEMADEX PROJEKT KATOWICE
(510), (511) 9 dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej,
37 montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja zamrażarek,
instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja odgromników, instala‑
cja maszyn, instalacja alarmów, instalacja mebli, czyszczenie instalacji
wodociągowych, konserwacja instalacji przemysłowych, instalacja
urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, reno‑
wacja instalacji przemysłowych, odnawianie instalacji klimatyzacyj‑
nych, instalacja anten satelitarnych, instalacja systemów rurociągów,
instalacja materiałów izolacyjnych, montaż [instalacja] półek, usługi
instalacji komputerów, renowacja instalacji elektrycznych, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja chłodziarek (zamrażarek), insta‑
lacja urządzeń sanitarnych, instalacja systemów oprzyrządowania, in‑
stalacja szamb, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja syste‑
mów zabezpieczających, instalacja systemów komputerowych,
instalacja sieci komputerowych, instalacja aparatury medycznej, insta‑
lacja folii okiennych, naprawa instalacji sanitarnych, instalacja izolacji
rur, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja maszyn przemy‑
słowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu hy‑
draulicznego, instalacja pieców przemysłowych, instalacja sprzętu au‑
diowizualnego, montaż instalacji przemysłowych, usługi instalacji
maszyn, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja maszyn biuro‑
wych, instalacja urządzeń oświetleniowych, usługi instalacji dachów,
instalacja pokryć dachowych, instalacja systemów inżynierii środowi‑
ska, odnawianie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, konserwacja insta‑
lacji wodno‑kanalizacyjnej, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja
osprzętu do zamków, instalacja piwnicznych produktów wodoodpor‑
nych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów
zarządzania ruchem, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, insta‑
lacja urządzeń do gotowania, instalacja samozamykaczy do drzwi, in‑
stalacja systemów kontroli środowiska, konserwacja alarmowych in‑
stalacji przeciwpożarowych, instalacja urządzeń do suszenia, instalacja
gazociągów i wodociągów, instalacja urządzeń do chłodzenia, instala‑
cja mebli w sklepach, instalacja elementów wewnętrznych statków,
instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów
ochrony środowiska, instalacja elementów wewnętrznych jachtów,
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montaż instalacji centralnego ogrzewania, usługi wykonawców insta‑
lacji elektrycznych, instalacja urządzeń wodociągowo‑kanalizacyjnych,
instalacja systemów wodociągowo‑kanalizacyjnych, budowa, instala‑
cja i naprawa podwodna, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, montaż i konser‑
wacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja, wymiana i naprawa zam‑
ków, instalacja przednich szyb w pojazdach, montaż i naprawa instala‑
cji grzewczych, instalacja części zamiennych do pojazdów, montaż
instalacji do zmiękczania wody, instalacja i naprawa sprzętu kompute‑
rowego, naprawa instalacji do mycia pojazdów, instalacja przemysło‑
wych urządzeń do gotowania, naprawa i konserwacja instalacji elek‑
tronicznych, instalacja urządzeń do usuwania kurzu, instalacja
zbiorników na wodę deszczową, instalacja izolacji termicznej w bu‑
dynkach, instalacja systemów do czystych pomieszczeń, instalacja
izolacji na murach szczelinowych, instalacja sprzętu do automatyki
budynkowej, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, moderni‑
zacja instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji
do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania
budynków, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, instalacja sprzętu ochroniarskiego
i bezpieczeństwa, konserwacja instalacji do mycia pojazdów, instala‑
cja stoisk przeznaczonych na wystawy, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, konser‑
wacja i naprawa instalacji grzewczej, instalacja urządzeń do wytwa‑
rzania energii, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, in‑
stalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, montaż i na‑
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i konser‑
wacja instalacji ogrzewania słonecznego, usługi doradcze w zakresie
instalacji komputerów, usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, konser‑
wacja i naprawa instalacji w budynkach, usługi doradcze w zakresie
instalacji silników, instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy
handlowe, konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych,
instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, usługi wy‑
konawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja syste‑
mów umożliwiających kontrolowanie zwierząt domowych, instalacja
urządzeń do produkcji ropy naftowej, instalacja, naprawa i konser‑
wacja sprzętu grzewczego, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja
osprzętu i wyposażenia w budynkach, naprawa instalacji do zaopa‑
trzenia w wodę, naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz,
instalacja sprzętu do prania i kuchennego, instalacja sprzętu kompu‑
terowego do systemów komputerowych, usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące in‑
stalacji sprzętu telefonicznego, usługi doradcze dotyczące instalacji
wind osobowych, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej,
usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, instala‑
cja kabli do dostępu do Internetu, instalacja systemów do zbierania
wody deszczowej, udzielanie informacji związanych z instalacją ma‑
szyn, instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, in‑
stalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, usługi dorad‑
cze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, instalacja
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa sprzętu elektryczne‑
go i instalacji elektrotechnicznych, usługi doradcze w zakresie insta‑
lacji pomp, usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, usługi
doradcze związane z instalacją mocowań, instalacja urządzeń elek‑
trycznych i generatorów prądu, instalacja, naprawa i konserwacja
podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur ko‑
tłowych, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, in‑
stalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, instalacja rusz‑
towań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi
doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, instalacja
okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, usłu‑
gi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, przy‑
gotowanie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego,
instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, instala‑
cja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, instala‑
cja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, instalacja syste‑
mów do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, renowacja, napra‑
wa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i kon‑
serwacja instalacji gazowych i elektrycznych, udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, naprawa i konser‑
wacja instalacji do wytwarzania energii, usługi doradcze związane
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z instalacją urządzeń oświetleniowych, serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarza‑
nia energii, instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi,
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego,
konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, usługi do‑
radcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, usługi do‑
radcze w zakresie instalacji skrzyni biegów, usługi informacyjne
związane z instalacją systemów zabezpieczających, naprawa i kon‑
serwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa instalacji, urzą‑
dzeń i maszyn do produkcji energii, instalacja systemów do kontroli
środowiska w czystych pomieszczeniach, naprawa lub konserwacja
instalacji do mycia pojazdów, usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, instalacja sprzętu i kabli do dostę‑
pu do Internetu, naprawa lub konserwacja urządzeń i instalacji
do gotowania, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, instalacja szkła w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
instalacji wodno‑kanalizacyjnych, instalacja okablowania w biurach
w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja, naprawa i kon‑
serwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, instalacja urzą‑
dzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room), napra‑
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania,
naprawa lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi doradcze w zakresie insta‑
lacji systemów grzewczych na paliwa stałe, instalacja materiałów izo‑
lacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacja
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, usługi dorad‑
cze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, kon‑
serwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania ener‑
gii, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, usługi w zakresie powlekania w celu na‑
prawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, instalacja rur
okładzinowych, przewodów rurowych i przewodów wiertniczych
w szybach naftowych, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, usługi w zakresie po‑
wlekania w celu konserwacji instalacji zakładów budowy maszyn
okrętowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre‑
sie budowy instalacji dla małych lotnisk, udzielanie informacji zwią‑
zanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urzą‑
dzeń chemicznych, naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu,
przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, usługi w zakresie powleka‑
nia w celu naprawy instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych,
udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją urzą‑
dzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji w związku z na‑
prawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji do go‑
towania, udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją
elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, izolacja rur, izolacja
rurociągów, nadzór budowlany, 42 opracowywanie projektów bu‑
dowlanych, opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, usługi projektowania wspomaganego komputerowo
w zakresie projektów budowlanych, przygotowywanie raportów
związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów
budowlanych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi projek‑
towania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi w za‑
kresie projektowania technicznego, usługi w zakresie rysunku tech‑
nicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi
techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi doradz‑
twa technicznego z zakresu elektrokardiogramów, usługi doradztwa
technicznego w zakresie komputerów, usługi w zakresie przemysło‑
wego projektowania technicznego, usługi doradztwa technicznego
dotyczące przetwarzania danych, usługi projektowania techniczne‑
go związane z elektrowniami, usługi kreślarskie w postaci rysunku
technicznego, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfro‑
wych, usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo, usługi do‑
radztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowe‑
go, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno
‑lądowej, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii in‑
formacyjnej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
morskiej, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projekto‑
wania technicznego, usługi doradztwa technicznego związane
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z programowaniem komputerowym, usługi projektowania technicz‑
nego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi w zakresie po‑
mocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania i rysunku technicznego, usługi projektowania tech‑
nicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane z insta‑
lacjami do zaopatrzenia w wodę, projektowanie architektoniczne, ba‑
dania architektoniczne, usługi architektoniczne, przygotowywanie pro‑
jektu architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego,
usługi architektoniczne i inżynieryjne, projektowanie architektoniczne
dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi
projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi w zakresie
planowania architektonicznego, doradztwo w dziedzinie projektowa‑
nia architektonicznego, projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków, usługi doradcze w zakresie planowania architektoniczne‑
go, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biuro‑
wych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania bu‑
dynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowa‑
nia centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie przygoto‑
wywania planów architektonicznych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektonicz‑
ne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego,
usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowe‑
go i transportu, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania ar‑
chitektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, projektowa‑
nie przestrzeni biurowych, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projekto‑
wanie ramowych konstrukcji przestrzennych, usługi projektowania
przestrzeni handlu detalicznego, hosting przestrzeni pamięciowej
w Internecie, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej
w Internecie, wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w In‑
ternecie, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interne‑
towych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interneto‑
wych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony
internetowe, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do prze‑
chowywania zdjęć cyfrowych, wynajem przestrzeni pamięciowej
na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych,
hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do re‑
klamowania towarów i usług, usługi projektowania w zakresie inżynie‑
rii wodno‑lądowej, usługi projektowania związane z inżynierią lądową
i wodną, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie pły‑
tek obwodów elektrycznych, projektowanie i planowanie techniczne
systemów kanalizacyjnych, usługi inżynieryjne dla branży gazowni‑
czej, badania geofizyczne dla przemysłu gazowniczego, pomiary
i analizy emisji gazów cieplarnianych, pomiary prognozowe ustalo‑
nych emisji gazów spalinowych, opracowywanie programów kompu‑
terowych do analizowania emisji gazów spalinowych, badania geofi‑
zyczne dla przemysłu naftowego, gazowego i górnictwa, prace
inżynieryjne, usługi inżynieryjne, testy inżynieryjne, badania inżynie‑
ryjne, pomiary inżynieryjne, inżynieria (prace inżynieryjne), usługi in‑
żynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usłu‑
gi architektoniczne i inżynieryjne, usługi inżynieryjne dotyczące
technologii informacyjnej, usługi inżynieryjne w zakresie kompute‑
rów, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne doty‑
czące projektowania obrabiarek, usługi inżynieryjne w dziedzinie
robotyki, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usłu‑
gi inżynieryjne dla branży gazowniczej, usługi inżynieryjne w zakre‑
sie materiałów wybuchowych, usługi inżynieryjne w zakresie analizy
konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie programowania kompute‑
rowego, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynie‑
ryjne w zakresie analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie pro‑
jektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania
metali, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącz‑
nościowych, usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania
metalem, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania
danych, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej,
usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynieryj‑
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ne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzi‑
nie technologii komunikacyjnej, usługi inżynieryjne w zakresie dia‑
gnostyki układów scalonych, usługi inżynieryjne w zakresie projek‑
towania systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne związane
z automatycznym przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne zwią‑
zane z systemami zaopatrzenia w energię, usługi inżynieryjne
w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, usługi
inżynieryjne związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia
w gaz, usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem
i opracowywaniem sprzętu komputerowego, usługi w zakresie insta‑
lacji oprogramowania komputerowego, usługi projektowania tech‑
nicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowe
dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego,
usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i insta‑
lacjami sanitarnymi, usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowania
technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, opra‑
cowanie dokumentacji technicznej dla instalacji przemysłowych,
nadzór i inspekcja techniczna, usługi nadzoru technicznego.

(111) 303993
(220) 2017 03 23
(210) 469400
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) caribbean beach
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające za‑
pachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz ar‑
matury, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 303994
(220) 2017 03 23
(210) 469402
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril caribbean beach
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające za‑
pachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz ar‑
matury, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 303995
(220) 2017 03 23
(210) 469403
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bakery fruits
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielają‑
ce zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz ar‑
matury, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 303996
(220) 2017 03 23
(210) 469404
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril bakery fruits
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielają‑
ce zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz ar‑
matury, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 303997
(151) 2017 10 13

(220) 2017 03 23
(441) 2017 06 05

(210) 469406
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(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mountain river
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielają‑
ce zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz ar‑
matury, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 303998
(220) 2017 03 23
(210) 469407
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril mountain river
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielają‑
ce zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz ar‑
matury, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 303999
(220) 2017 03 23
(210) 469409
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril sweet memories
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, pole‑
rowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji
podłóg, mebli oraz armatury.
(111) 304000
(220) 2017 03 23
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPER 5 WARZYWNO‑OWOCOWA
(540)

(210) 469411

Kolor znaku: zielony, biały, brązowy, czarny, czerwony, różowy,
żółty, pomarańczowy, fioletowy
(531) 05.07.24, 02.09.01, 05.09.24, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych, mrożone owoce i warzywa,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, prze‑
kąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie
warzyw, desery owocowe, zupy i wywary, 31 świeże owoce, warzy‑
wa, orzechy i zioła.
(111) 304001
(220) 2017 03 24
(210) 469435
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) BUZIOL
(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy, galaretki, galaretki owo‑
cowe, marmolada, orzechy kandyzowane, owoce lukrowane, pasta
na bazie orzechów, przecier jabłkowy, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, 30 batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki słod‑
kie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa do pie‑
czenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze
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do ciast, gofry, guma do żucia, herbatniki petitbeurre, jogurt mrożony
jako lody spożywcze, kakao, karmelki jako cukierki, krakersy, lody, lu‑
kier do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe
jako słodycze, pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby
cukiernicze, piernik, pomadki jako cukierki, pralinki, przekąski na ba‑
zie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi,
sorbety jako lody, sosy owocowe, tarty z owocami, wafle ryżowe,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(111) 304002
(220) 2017 03 24
(210) 469440
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) MONDEX ANNA I JERZY AFFEK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) COOKINI BETTER THAN GOOD
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 21 naczynia, naczynia żaroodporne, naczynia do zapie‑
kania, naczynia do gotowania, naczynia ze szkła, naczynia do kuche‑
nek mikrofalowych, naczynia obiadowe z porcelany, miednice, kubki,
szklanki, szklaneczki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
filiżanki i kubki, talerze, zastawy stołowe, doniczki, koszyki piknikowe
z naczyniami, łyżki do lodów, maty pod naczynia, podstawki stołowe
pod naczynia, patelnie, patelnie typu wok, patelnie do smażenia na‑
leśników, patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, czaj‑
niki nieelektryczne, czajniki z gwizdkiem, czajniki do herbaty, garnki
i rondle kuchenne, garnki ciśnieniowe, garnki ceramiczne, podstawki
pod garnki, talerze, talerze pamiątkowe, talerze dekoracyjne, otwie‑
racze do butelek, figurki szklane, figurki ceramiczne, figurki z por‑
celany, statuetki z porcelany, statuetki z ceramiki, statuetki z gliny,
statuetki ze szkła statuetki z kryształu, pojemniki kuchenne, fiolki
szklane, pojemniki na kwiaty, deski do krojenia, pojemniki na chleb,
pojemniki na lód, tace, półmiski, dzbanki, słoiki, cukiernice, świecz‑
niki, wazony, zastawy stołowe, 35 usługi prowadzenia sklepu, skle‑
pu internetowego, sklepu wysyłkowego i hurtowni wielobranżowej
w zakresie sprzedaży następujących towarów: sprzęt gospodarstwa
domowego w tym: naczynia, naczynia żaroodporne, naczynia do za‑
piekania, naczynia do gotowania, naczynia ze szkła, naczynia do ku‑
chenek mikrofalowych, naczynia obiadowe z porcelany, miednice,
kubki, szklanki, szklaneczki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, filiżanki i kubki, talerze, zastawy stołowe, doniczki, koszyki
piknikowe z naczyniami, łyżki, widelce, noże, łyżki do lodów, maty
pod naczynia, podstawki stołowe pod naczynia, patelnie, patelnie
typu wok, patelnie do smażenia naleśników, patelnie grillowe wyko‑
nane z kamieni szlachetnych, czajniki nieelektryczne, czajniki elek‑
tryczne, czajniki z gwizdkiem, czajniki do herbaty, garnki i rondle
kuchenne, garnki ciśnieniowe, garnki ceramiczne, podstawki pod
garnki, talerze, talerze pamiątkowe, talerze dekoracyjne, otwieracze
do butelek, figurki szklane, figurki ceramiczne, figurki z porcelany,
statuetki, pojemniki kuchenne, fiolki szklane, pojemniki na kwiaty,
deski do krojenia, pojemniki na chleb, pojemniki na lód, tace, półmi‑
ski, dzbanki, słoiki, cukiernice, świeczniki, wazony, zastawy stołowe,
tekstylia w tym: obrusy, ceraty, pościel, koce, ręczniki, narzuty na łóż‑
ka, prześcieradła, kołdry, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki,
ścierki, fartuchy, rękawice, zasłony, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
wyroby pończosznicze, ubrania sportowe, torby, torebki, walizy, tor‑
by na sprzęt sportowy, paski, krawaty, odzież ze skóry i imitacji skóry,
portfele portmonetki, parasolki, kosmetyki, wyroby perfumeryjne,
środki do prania i czyszczenia, chemia gospodarcza, meble, meble
ogrodowe, meble biurowe, meble łazienkowe, artykuły wyposażenia
wnętrz w tym: lampy, abażury, ramki, latarnie, lampiony, świeczniki,
świece, zawieszki, sztuczne kwiaty, kominki na olejki, lustra, obrazy,
skarbonki, pudełka, skrzynie, zegary, wyroby papiernicze, serwety
i serwetki papierowe, obrusy papierowe, kartki okolicznościowe,
reprodukcje, plakaty, torby na prezenty, biżuteria, zegarki, biżuteria
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z metali szlachetnych, zastawy stołowe i sztućce z metali szlachet‑
nych, materiały piśmienne, pióra, długopisy, ołówki, kredki, farby,
materiały dla artystów.

(111) 304003
(220) 2017 03 24
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) MICHALSKI RADOSŁAW, Lublin, PL.
(540) simple media
(540)

(210) 469453

Kolor znaku: żółty, ciemnoróżowy, niebieski, szary, czarny
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi agencji public re‑
lations, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży,
usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, korespon‑
dencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach
przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe
i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, pla‑
katów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie tworzenia, ak‑
tualizacji i rozpowszechniania reklam oraz materiałów reklamowych
i marketingowych przy zastosowaniu środków elektronicznych i tra‑
dycyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów rekla‑
mowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, druków, prospektów
i broszur, usługi w zakresie produkcji filmów reklamowych, usługi
w zakresie tworzenia, edycji i publikacji tekstów reklamowych I mar‑
ketingowych, usługi w zakresie tworzenia, edycji i publikacji tekstów
sponsorowanych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń
reklamowych, usługi w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej,
usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środ‑
kach przekazu, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia lo‑
terii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych,
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia targów, wystaw, poka‑
zów i prezentacji towarów w celach handlowych, reklamowych i pro‑
mocyjnych, usługi w zakresie planowania, organizowania i realizacji
strategii marketingowych i kampanii reklamowych, usługi w zakre‑
sie badań w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
badań marketingowych i rynkowych, usługi w zakresie analiz ryn‑
kowych i analiz kosztów, usługi w zakresie rynkowych badań staty‑
stycznych, usługi agencji informacji handlowej, usługi wywiadowni
gospodarczych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycz‑
nymi, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych, usługi w zakresie przetwarzania danych przy wykorzy‑
staniu systemów informatycznych, usługi w zakresie systematyzacji
danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie kompu‑
terowego zarządzania plikami, usługi w zakresie sortowania danych
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi w za‑
kresie wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych,
usługi w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(111) 304004
(220) 2017 03 24
(210) 469454
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UBEZPIECZENIA na Życie
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 02.07.12, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, ana‑
lizy 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 reklamo‑
wych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne,
rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz udo‑
stępnianie ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie agen‑
cji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie ubezpieczeń,
administrowanie planami ubezpieczeniowymi, administrowanie
roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systema‑
mi ubezpieczenia grupowego, badania w zakresie ubezpieczeń,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpie‑
czeniowe i finansowe dostarczane za pośrednictwem kompute‑
rowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpie‑
czeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych,
ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych
na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubez‑
pieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubez‑
pieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno‑ hodowlane
i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno‑spożywczych
w imporcie i eksporcie, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpiecze‑
nia działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialno‑
ści zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trze‑
cich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów
realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiąza‑
niem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumentów, usłu‑
gi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane
z kartami kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszel‑
kiego rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i kore‑
spondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych niż
reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 45 usługi
w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu
umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie infor‑
macji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii praw‑
nych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z rosz‑
czeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.

(111) 304005
(220) 2017 03 24
(151) 2017 09 29
(441) 2017 05 02
(732) ATER NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) ATER net
(540)

(210) 469456

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 amperomierze, analizatory powietrza, anteny, urzą‑
dzenia i przyrządy do zastosowania w astronomii i fizyce, barometry,
cewki elektromagnetyczne i elektryczne, czujniki, czujniki ciśnienia,
elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące i pomiarowe, galwano‑
metry, 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 ob‑
wodami drukowanymi, programy komputerowe jako software ła‑
dowalny, programy sterujące komputerowe, nagrane, przekaźniki
i przełączniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, radary, szafy roz‑
dzielcze stosowane w elektryczności, układy scalone, urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urzą‑
dzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania prze‑
biegu zjawisk czasowych, urządzenia do sterowania i kontroli bojle‑
rów, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, wskaźniki:
poziomu wody, strat elektrycznych i temperatury, wykrywacze jako
detektory, wyłączniki samoczynne, 37 budownictwo przemysło‑
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we, doradztwo inżynieryjne dla budownictwa, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawy: ma‑
szyn, pieców, urządzeń elektrycznych, urządzeń dla chłodnictwa,
urządzeń klimatyzacyjnych, palników, instalowanie, konserwacja
i naprawy komputerów, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych oraz instalacji grzewczych, roboty wydobyw‑
cze 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 komputero‑
wego, planowania zużycia energii, projektowania i rozwoju sprzętu
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 la‑
boratoria naukowe, miernictwo, monitoring systemów komputero‑
wych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakre‑
sie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych,
oprogramowanie jako usługa SaaS, aktualizacja, instalacje, konser‑
wacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produk‑
tami 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) 304006
(220) 2017 03 24
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NIEBIESKA TABLETKA
(540)

(210) 469468

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 24.15.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla ludzi, leki
dla ludzi.
(111) 304007
(220) 2017 03 27
(210) 469528
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 12
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US.
(540) DOBRZE BYĆ WYMAGAJĄCYM
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania chwastów i robactwa, środki
owadobójcze, środki przeciwko ćmom i molom, środki do odstrasza‑
nia owadów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, środki do odstraszania
komarów, środki do zwalczania komarów, preparaty bakteriobójcze
[inne niż mydło], środki odkażające i dezynfekujące, 21 pułapki i pu‑
łapki na owady.
(111) 304008
(220) 2017 03 27
(210) 469533
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 05
(732) ULMER ULMER DANUTA I PAWEŁ SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) ULMER
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.08, 09.01.10
(510), (511) 29 mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce lu‑
krowane, owoce w puszkach, przecier jabłkowy, proteiny spożywcze,
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przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owocowa], sa‑
łatki owocowe, skórki owocowe, warzywa konserwowane, sałatki wa‑
rzywne, 31 jagody [owoce], owoce cytrusowe, świeże owoce i warzy‑
wa, wytłoki z owoców, owoce nieprzetworzone, 39 magazynowanie,
pakowanie produktów, pakowanie towarów, przewóz samochodami
ciężarowymi, składowanie.

(111) 304009
(220) 2017 03 27
(210) 469558
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) DEKIEL MIROSŁAW FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA MIRO,
Skaryszew, PL.
(540) Lisse
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 walizy, walizki, aktówki, kufry, kuferki, kufry bagażo‑
we, torby podróżne, torby, torebki, plecaki szkolne, plecaki, teczki,
portmonetki, portfele, opaski skórzane, pasy, pasy naramienne
ze skóry, etui na klucze, smycze, parasolki i parasole przeciwsłonecz‑
ne, wykonane ze skóry lub imitacji skóry: walizy, walizki, aktówki, ku‑
fry, kuferki, kufry bagażowe, torby podróżne, torby, torebki, plecaki
szkolne, plecaki, teczki, portmonetki, portfele, opaski skórzane, pasy,
pasy naramienne ze skóry, etui na klucze, smycze, parasolki i parasole
przeciwsłoneczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, paski,
rękawiczki, skarpetki, pończochy, 26 zapięcia do pasków, zapięcia
do szelek, zapięcia do odzieży, obuwia i nakryć głowy, suwaki, zamki
błyskawiczne, guziki, spinki do kołnierza, spinki do włosów, spinki
do szali niebędące biżuterią.
(111) 304010
(220) 2017 03 27
(210) 469574
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 19
(732) OLEJARZ JAROSŁAW KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Katowice, PL.
(540) viBiL
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 304011
(220) 2017 03 28
(210) 469588
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 05
(732) JURGA TOMASZ ZIMNY DRAŃ, Strzelin, PL.
(540) ZIMNY DRAŃ
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody bez mleka, lody z owoca‑
mi, lody włoskie, lody owocowe, lody mleczne, desery lodowe, ciasta
lodowe, wyroby lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej
śmietany, gotowe desery, 43 lodziarnie, bary, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
kawiarnie, koktajlbary, przygotowywanie posiłków i napojów, serwo‑
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringo‑
we w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi cateringowe w zakre‑
sie bufetów firmowych.
(111) 304012
(220) 2017 02 06
(210) 469613
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) MARKOWSKI ZBIGNIEW, OLEJNICZAK KAROL GIACOMO
CONTI SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) GC GIACOMO CONTI
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 garnitury, marynarki, spodnie, kurtki, koszule, krawa‑
ty, buty, płaszcze, paski, swetry, 35 prowadzenie sklepu i/lub hur‑
towni w zakresie następujących towarów: garniturów, marynarek,
spodni, kurtek, koszul, krawatów, butów, płaszczy, pasków, swetrów.
(111) 304013
(220) 2017 03 29
(210) 469669
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) MAESTATO NITSCHKE KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra, PL.
(540) MAESTATO
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 20 fotele, fotele wypoczynkowe, 21 szczotki do stołów
bilardowych, szczotki do usuwania kłaczków, szczotki, 24 pokry‑
cia na meble z tkanin, sukna na stoły bilardowe, sukno bilardowe,
28 bandy na stoły będące częściami stołów bilardowych, bandy
na stoły będące częściami stołów do snookera, bandy na stoły bi‑
lardowe, bile ponumerowane do gry w bilard, futerały na kije bilar‑
dowe, kije bilardowe, kije bilardowe do gry w pool, kije do gier, kije
do snookera, końcówki do kijów bilardowych, kreda do kijów bilar‑
dowych, podpórki pod kije bilardowe, podstawki pod kije bilardowe,
pokrowce na kije bilardowe, siatki na łuz w stole bilardowym, stojaki
na kije bilardowe, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane mo‑
netami lub żetonami, stoły do gier, stoły z kozłami, trójkąty bilardo‑
we, zaciski na kije bilardowe, 37 konserwacja mebli, naprawy tapicer‑
skie, renowacja mebli, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organi‑
zowanie zawodów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego, z wyjątkiem pojaz‑
dów, wypożyczanie stołów bilardowych.
(111) 304014
(220) 2017 03 29
(210) 469670
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) MAESTATO NITSCHKE KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra, PL.
(540) M
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 24.01.05, 24.01.18, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 20 fotele, fotele wypoczynkowe, 21 szczotki do stołów
bilardowych, szczotki do usuwania kłaczków, szczotki, 24 pokry‑
cia na meble z tkanin, sukna na stoły bilardowe, sukno bilardowe,
28 bandy na stoły będące częściami stołów bilardowych, bandy
na stoły będące częściami stołów do snookera, bandy na stoły bi‑
lardowe, bile ponumerowane do gry w bilard, futerały na kije bilar‑
dowe, kije bilardowe, kije bilardowe do gry w pool, kije do gier, kije
do snookera, końcówki do kijów bilardowych, kreda do kijów bilar‑
dowych, podpórki pod kije bilardowe, podstawki pod kije bilardowe,
pokrowce na kije bilardowe siatki na łuz w stole bilardowym, stojaki
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na kije bilardowe, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane mo‑
netami lub żetonami, stoły do gier, stoły z kozłami, trójkąty bilardo‑
we, zaciski na kije bilardowe, 37 konserwacja mebli, naprawy tapicer‑
skie, renowacja mebli, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organi‑
zowanie zawodów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego, z wyjątkiem pojaz‑
dów, wypożyczanie stołów bilardowych.

(111) 304015
(220) 2017 03 29
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) CONTESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CONTESTA
(540)

(210) 469693

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.04.11
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania
strategii działalności gospodarczej, usługi szacowania ryzyka w dzia‑
łalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w za‑
kresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematy‑
zacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie
i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, ra‑
chunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych,
informacji o zatrudnieniu, marketing finansowy, audyt, audyt przed‑
siębiorstw, 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, usłu‑
gi w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo biz‑
nesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyjnych,
usługi konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału, nabywa‑
nia i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe, usługi w zakresie
rachunkowości i księgowości, usługi księgowe związane ze ściąga‑
niem należności, usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych,
sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, usługi do‑
radcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowo‑
ści, 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 promo‑
wania działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami
danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputero‑
wych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji w komputero‑
wych bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, po‑
średnictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek i kredytów, usługi
w zakresie nabycia i przeniesienia roszczeń pieniężnych, usługi ubez‑
pieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie‑
czeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, obsłu‑
ga 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, ubezpie‑
czeniowymi, usługi w zakresie szacowania strat, ocena strat ubez‑
pieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż
na życie, planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur,
administrowanie i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi i eme‑
rytalnymi, fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytal‑
nych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie funduszy
emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, po‑
średnictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, administrowanie
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funduszami inwestycyjnymi, wyceny i analizy finansowe i inwesty‑
cyjne, doradztwo w zakresie finansów, inwestycji, podatków, ubez‑
pieczeń 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 zawodo‑
wego, usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania i dosko‑
nalenia 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, ubez‑
pieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieru‑
chomości, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i roz‑
rywkowych, publikacje elektroniczne on‑line nie do pobrania, usługi
w zakresie publikowania i wydawania czasopism, magazynów, perio‑
dyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunko‑
wości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu,
działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi w zakresie przygo‑
towywania prezentacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kul‑
turalnych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie i eks‑
pertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie, kompilacja
i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie ekspertyz, opi‑
nii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w za‑
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi informacyj‑
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
prawne w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości,
podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospo‑
darczej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie sporów
sądowych, usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczenio‑
wych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospo‑
darczej.

(111) 304016
(220) 2017 03 29
(210) 469698
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Remina
(510), (511) 3 pasta do zębów.
(111) 304017
(220) 2017 03 29
(210) 469706
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) HESS ESTERA BIURO PODRÓŻY ESTA, Złotniki, PL.
(540) ESTA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 26.01.04, 25.12.25, 27.05.01
(510), (511) 39 prowadzenie agencji i biur turystycznych oraz usłu‑
gi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), orga‑
nizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym re‑
zerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek
typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz
transportu przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowe‑
go, w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu
wodnego rzecznego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym:
barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu
powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośred‑
nictwa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania
oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe
i turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów waka‑
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cyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, pro‑
wadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów
turystycznych, moteli, kempingów, usługi barowe oraz posiłków re‑
stauracyjnych, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn,
kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych.

(111) 304018
(220) 2017 03 30
(210) 469737
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) Accord Healthcare Limited, North Harrow, GB.
(540) MEGAPAR
(510), (511) 5 preparaty i substancje przeciwbólowe i przeciwgo‑
rączkowe, preparaty farmaceutyczne zawierające paracetamol.
(111) 304019
(220) 2017 03 24
(210) 469455
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UBEZPIECZENIA na Życie
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 02.09.01, 02.07.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, analizy
i badania rynku, opracowywanie i organizowanie kampanii promo‑
cyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów spon‑
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy kore‑
spondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych,
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpiecze‑
niowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego,
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpie‑
czeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektro‑
nicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie rosz‑
czeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpiecze‑
nia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia
rolno‑hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno
‑spożywczych w imporcie i eksporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpo‑
wiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobo‑
wiązaniem 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 koresponden‑
cyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe
w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 45 usługi w zakresie
doradztwa prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu umów, pora‑
dy prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowy‑
mi, usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia proce‑
sowego w sporach sądowych.
(111) 304020
(220) 2017 03 30
(210) 469755
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) SROKA ŁUKASZ PIELĘGNACJA AUT, Wrocław, PL.
(540) DETAILING ACADEMY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: sprzętu au‑
diowizualnego, środków do pielęgnacji, renowacji, malowania,
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polerowania pojazdów samochodowych, usługi sprzedaży, rekla‑
my i promocji: szkoleń, warsztatów, 37 tuning samochodów, ma‑
lowanie i renowacja skór, polerowanie samochodów, polerowanie
aut, usługi polerowania pojazdów przy pomocy rotacyjnych syste‑
mów polerskich, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie
wgłębień, strojenie silników samochodowych, naprawa karoserii
samochodowych, usługi wymiany szyb samochodowych, wul‑
kanizacja opon samochodowych naprawa], renowacja sprzęgieł
hydraulicznych dźwigów samochodowych, instalacje wnętrz sa‑
mochodowych na zamówienie, usługi wymiany przednich szyb
samochodowych, renowacja sprzęgieł pneumatycznych dźwigów
samochodowych, renowacja hamulców pneumatycznych dźwigów
samochodowych, renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów
samochodowych, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodo‑
wych, usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji
pojazdów, malowanie natryskowe, aplikacja kwarcowych i cera‑
micznych powłok ochronnych na pojazdy w celu zabezpieczenia
lakieru, usługi nakładania powłok ochronnych na pojazdy w celu
zabezpieczenia lakieru, 41 usługi prowadzenia szkoleń, warsztatów
w zakresie pielęgnacji, renowacji, polerowania, malowania, tunin‑
gu pojazdów samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkole‑
nia] dotyczących napraw silników samochodowych, prowadzenie
warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samo‑
chodowych.

(111) 304021
(220) 2017 03 31
(210) 469775
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich,
Zürich, CH.
(540) ALONTY
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz‑
ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne che‑
mikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamia‑
nia owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek‑
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 304022
(220) 2017 03 31
(210) 469776
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich,
Zürich, CH.
(540) PROVYTO
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz‑
ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne che‑
mikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamia‑
nia owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek‑
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 304023
(220) 2017 03 31
(210) 469780
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ.
(540) PANONE
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 304024
(220) 2017 03 31
(210) 469812
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO AWIZO
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakre‑
sie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpo‑
średnim przez Internet [home banking], bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie
rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi trans‑
akcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczą‑
ce kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi
dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elek‑
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tronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatni‑
czych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe,
transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa fi‑
nansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek
hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komer‑
cyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpie‑
czeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe,
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut,
usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administro‑
wanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarzą‑
dzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi
administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informa‑
cja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi deweloperskie z za‑
kresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów,
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi
w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro‑
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednic‑
twa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów
zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, doładowywania
telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawie‑
ranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i eme‑
rytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji,
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papiera‑
mi wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finan‑
sowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe,
usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usłu‑
gi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych
i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje
walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące ob‑
rotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut,
sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i spor‑
towych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkole‑
niowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne .

(111) 304025
(220) 2017 03 31
(210) 469822
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE CARBOLOY KONCENTRAT
SYNTETYCZNEGO CHŁODZIWA DO SZLIFOWANIA WĘGLIKÓW
SPIEKANYCH WWW.CHEMTEX.COM.PL
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, szary
(531) 01.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.06, 25.01.01, 25.03.09,
26.05.08
(510), (511) 1 płyny do obróbki metali, środki chemiczne do zapo‑
biegania korozji, preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory
korozji, 2 preparaty chroniące przed korozją, preparaty do obróbki
powierzchni metalowych w celu ochrony przed korozją, 4 ciecze
chłodząco
‑smarujące, rozpuszczalne ciecze chłodząco
‑smarujące,
40 obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne
i polerowanie ścierne, obróbka powierzchni metalowych przy wyko‑
rzystaniu technik szlifowania dokładnego.
(111) 304026
(220) 2017 03 31
(210) 469824
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE SYNTOSOL KONCENTRAT
CHŁODZIWA SYNTETYCZNEGO NA BAZIE POLIMERÓW I DGA

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy, szary, jasnożółty
(531) 01.01.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14, 25.01.01, 25.03.01,
25.07.20, 26.11.05, 26.05.18
(510), (511) 1 płyny do obróbki metali, środki chemiczne do zapo‑
biegania korozji, preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory
korozji, 2 preparaty chroniące przed korozją, preparaty do obróbki
powierzchni metalowych w celu ochrony przed korozją, 4 ciecze
chłodząco
‑smarujące, rozpuszczalne ciecze chłodząco
‑smarujące,
ciecze do cięcia maszynowego, 40 obróbka metali.
(111) 304027
(220) 2017 03 31
(210) 469831
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE Scal Pro SILNY PREPARAT
ROZPUSZCZAJĄCY KAMIEŃ I OSAD www.chemtex.com.pl
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, ciemnożołty, czarny
(531) 01.01.05, 09.01.10, 25.01.01, 25.07.15, 26.02.07, 26.05.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody
do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki czysz‑
czące do stosowania w procesach przemysłowych, odkamieniacze
do użytku przemysłowego, odkamieniacze, inne niż do użytku do‑
mowego, środki chemiczne [inne niż do gospodarstwa domowego]
w postaci płynu do użytku jako odkamieniacze, preparaty odkamie‑
niające do celów przemysłowych, chemikalia czyszczące, preparaty
chemiczne do użytku przy usuwaniu osadów z metali, 39 dystrybu‑
cja [transport] towarów drogą lądową.
(111) 304028
(220) 2017 03 31
(210) 469832
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 02.01.01, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi in‑
formacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finanso‑
we, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 304029
(220) 2017 03 31
(210) 469834
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
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(540) OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW 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 in‑
formacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finanso‑
we, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 304030
(220) 2017 03 31
(210) 469836
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE Ankofos PREPARAT
FOSFORANUJĄCO‑ ODTŁUSZCZAJĄCY W POSTACI PROSZKU WWW.
CHEMTEX.COM.PL
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, jasnoniebieski, jasnoszary, biały,
ciemnoszary
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.22, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.08, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 środki chemiczne odtłuszczające do stosowania
w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemikalia czyszczące,
płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, środki
odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego], chemicz‑
ne środki odtłuszczające o stosowania w procesach produkcyjnych,
chemiczne płyny odtłuszczające do stosowania w procesach pro‑
dukcyjnych, środki do fosforanowania, niejonowe mieszaniny deter‑
gentowe do użytku w procesach przemysłowych, środki powierzch‑
niowo czynne niejonowe do użytku w produkcji, 37 oczyszczanie
strumieniowo
‑ścierne powierzchni, oczyszczanie strumieniowo
‑ścierne powierzchni metalowych, podwodne oczyszczanie

strumieniowo
‑ciśnieniowe powierzchni metalowych, podwodne
oczyszczanie strumieniowo‑ścierne powierzchni metalowych, pod‑
wodne oczyszczanie strumieniowo‑ścierne powierzchni niemetalo‑
wych.
(111) 304031
(220) 2017 03 31
(210) 469842
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 19
(732) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE ELMONTER
OŚWIETLENIE, Zagórów, PL.
(540) ESND
(510), (511) 6 słupy metalowe dwutorowej napowietrznej linii elek‑
troenergetycznej średniego napięcia.
(111) 304032
(220) 2017 03 31
(210) 469843
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 19
(732) KOPCIEWSKI JAKUB, Korycin, PL.
(540) uphandy
(510), (511) 35 oferowanie w mediach produktów wielobranżowych
dla Internautów, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogło‑
szeń lub reklam, usługi pośrednictwa pracy i prezentowanie tych
informacji za pośrednictwem serwisu internetowego oraz aplikacji
mobilnych, doradztwo reklamowe, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi.
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(111) 304033
(220) 2017 03 31
(210) 469854
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 22
(732) MALIŃSKI MICHAŁ, MALIŃSKA JOANNA EKSPOL SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań, PL.
(540) PRESTIVET
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, jasnoszary,
szary, niebieski
(531) 03.02.13, 03.02.15, 03.02.24, 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24,
03.04.01, 03.04.02, 03.04.12, 03.04.24, 03.04.11, 03.04.13, 03.04.24,
03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, preparaty pielęgnacyjne
i upiększające dla zwierząt, 5 suplementy diety dla zwierząt ho‑
dowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych,
zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodow‑
lanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdob‑
nych, mieszanki karmowe paszowe uzupełniające (jako suplementy
diety) dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni,
zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozosta‑
łego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb
hodowlanych i ozdobnych, preparaty do mycia zwierząt, preparaty
weterynaryjne, leki dla zwierząt (weterynaryjne), leki pomocnicze
dla zwierząt (weterynaryjne), 31 karma i pasza dla zwierząt hodowla‑
nych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwie‑
rząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlane‑
go, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych,
premiksy (jako karmy podstawowe), mieszanki paszowe i darmowe
(jako karmy podstawowe) dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła,
trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych,
drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domo‑
wego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy‑
godnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych i na stronie
internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadze‑
nia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych
oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak:
kosmetyki dla zwierząt, preparaty pielęgnacyjne i upiększające dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła,
trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych,
drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domo‑
wego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, mieszanki karmo‑
we i paszowe uzupełniające (jako suplementy diety) dla zwierząt ho‑
dowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych,
zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodow‑
lanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdob‑
nych, preparaty do mycia zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki dla
zwierząt (weterynaryjne), leki pomocnicze dla zwierząt (weteryna‑
ryjne), karma i pasza dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody
chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu,
gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego
i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, premiksy (jako karmy
podstawowe), mieszanki paszowe i karmowe (jako karmy podsta‑
wowe) dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni,
zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozosta‑
łego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb
hodowlanych i ozdobnych.
(111) 304034
(220) 2017 03 31
(210) 469856
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 22
(732) MALIŃSKI MICHAŁ, MALIŃSKA JOANNA EKSPOL SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań, PL.
(540) PRESTIVET
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, preparaty pielęgnacyjne
i upiększające dla zwierząt, 5 suplementy diety dla zwierząt ho‑
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dowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych,
zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodow‑
lanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdob‑
nych, mieszanki karmowe i paszowe uzupełniające (jako suplementy
diety) dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni,
zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozosta‑
łego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb
hodowlanych i ozdobnych, preparaty do mycia zwierząt, preparaty
weterynaryjne, leki dla zwierząt (weterynaryjne), leki pomocnicze
dla zwierząt (weterynaryjne), 31 karma i pasza dla zwierząt hodowla‑
nych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwie‑
rząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlane‑
go, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych,
premiksy (jako karmy podstawowe), mieszanki paszowe i karmowe
(jako karmy podstawowe) dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła,
trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych,
drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domo‑
wego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy‑
godnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych i na stronie
internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadze‑
nia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych
oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak:
kosmetyki dla zwierząt, preparaty pielęgnacyjne i upiększające dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła,
trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych,
drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domo‑
wego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, mieszanki karmo‑
we i paszowe uzupełniające (jako suplementy diety) dla zwierząt ho‑
dowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych,
zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodow‑
lanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdob‑
nych, preparaty do mycia zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki dla
zwierząt (weterynaryjne), leki pomocnicze dla zwierząt (weteryna‑
ryjne), karma i pasza dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody
chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu,
gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego
i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, premiksy (jako karmy
podstawowe), mieszanki paszowe i karmowe (jako karmy podsta‑
wowe) dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni,
zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozosta‑
łego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb
hodowlanych i ozdobnych.

(111) 304035
(220) 2017 04 03
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 05
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) Energomat‑LEWsystem
(510), (511) 9 liczniki energii elektrycznej.

(210) 469882

(111) 304036
(220) 2017 04 03
(210) 469884
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 19
(732) WILCZYŃSKI JAKUB H & H ENTERTAINMENT, Poznań, PL.
(540) HAH
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dysko‑
tek, edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji, wypożyczanie
filmów kinowych, usługi w zakresie wykonywania fotografii i fotore‑
portaży, prowadzenie salonów gier, usługi świadczone on‑line w za‑
kresie gier, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez karaoke,
usługi w zakresie prowadzenia kasyn, usługi klubowe w zakresie roz‑
rywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania
kondycji, usługi w zakresie komponowania muzyki, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizo‑
wanie konkursów piękności, kształcenie praktyczne‑pokazy, usługi
związane z kulturą fizyczną, organizowanie loterii, prowadzenie lu‑
naparków, usługi montażu taśm wideo, usługi związane z muzeami
‑wystawy, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo‑filmowanie, prowadzenie klubów nocnych, usłu‑
gi w zakresie organizacji obozów wakacyjnych‑rozrywka, obsługa
sal kinowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia
warsztatów
‑szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów,
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organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów i zjazdów, organizowanie przyjęć‑rozrywka, organizo‑
wanie spektakli‑impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kul‑
tury lub edukacji, usługi w zakresie organizacji występów orkiestry,
prowadzenie parków rozrywki, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, pozowanie dla artystów, kształcenie poprzez orga‑
nizowanie praktyk‑pokazy, producenckie usługi muzyczne, produk‑
cja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadze‑
nie koncertów, planowanie przyjęć‑rozrywka, publikowanie elektro‑
niczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, prowadzenie radiowych pro‑
gramów rozrywkowych, realizacja spektakli, usługi reporterskie, re‑
zerwacja miejsc na spektakle, usługi w zakresie rozrywki, informacja
o rozrywce, organizacja widowisk, użytkowanie sal kinowych, usługi
w zakresie użytkowania sal koncertowych, wystawianie spektakli
na żywo, sporządzanie napisów [np. do filmów w wersji oryginal‑
nej], organizowanie sprawdzianów edukacyjnych, wynajmowanie
stadionów, usługi w zakresie studiów nagrań oraz studiów filmo‑
wych, montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo,
wypożyczanie taśm wideo, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, telewizyjne programy
rozrywkowe, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udo‑
stępnianie ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów‑rozrywka,
usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do ce‑
lów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifi‑
kowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi trenerskie, usługi
związane z organizacją obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, in‑
formacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinema‑
tograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wy‑
pożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypoży‑
czanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magneto‑
widów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie zabawek, orga‑
nizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wyższe uczelnie
‑edukacja, poradnictwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji
lub kształcenia.

(111) 304037
(220) 2017 04 04
(210) 469885
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) WILCZYŃSKI JAKUB H & H ENTERTAINMENT, Poznań, PL.
(540) HAH Art & Music Club
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dys‑
kotek, edukacja [nauczanie], informacje o edukacji, wypożyczanie
filmów kinowych, usługi w zakresie wykonywania fotografii i fotore‑
portaży, prowadzenie salonów gier, usługi świadczone on‑line w za‑
kresie gier, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez karaoke,
usługi w zakresie prowadzenia kasyn, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], usługi
w zakresie kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, orga‑
nizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów [eduka‑
cyjna lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, kształcenie
praktyczne [pokazy], usługi związane z kulturą fizyczną, organizowa‑
nie loterii, prowadzenie lunaparków, usługi montażu taśm wideo,
usługi związane z muzeami [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwię‑
kowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], prowa‑
dzenie klubów nocnych, usługi w zakresie organizacji obozów wa‑
kacyjnych [rozrywka], obsługa sal kinowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie przy‑
jęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organiza‑
cji występów orkiestry, prowadzenie parków rozrywki, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, pozowanie dla artystów,
kształcenie poprzez organizowanie praktyk [pokazy], producenckie
usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produk‑
cja filmów na taśmach wideo, produkcja programów radiowych i te‑
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lewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, orga‑
nizowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przyjęć [rozrywka],
publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie
książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pro‑
wadzenie radiowych programów rozrywkowych, realizacja spektakli,
usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi w zakresie
rozrywki, informacja o rozrywce, organizacja widowisk, użytkowanie
sal kinowych, usługi w zakresie użytkowania sal koncertowych, wy‑
stawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów [np. do filmów
w wersji oryginalnej], organizowanie sprawdzianów edukacyjnych,
wynajmowanie stadionów, usługi w zakresie studiów nagrań oraz
studiów filmowych, montaż taśm wideo, produkcja filmów na ta‑
śmach wideo, wypożyczanie taśm wideo, pisanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tele‑
wizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji
biletów [rozrywka], usługi komponowania układu graficznego pu‑
blikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
trenerskie, usługi związane z organizacją obozów wakacyjnych w za‑
kresie rozrywki, informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów
i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do deko‑
racji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie de‑
koracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek,
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], wypo‑
życzanie zabawek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edu‑
kacją, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia].

(111) 304038
(220) 2017 04 03
(210) 469887
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 22
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, Warszawa, PL.
(540) PTI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi prowadzenia kursów edukacyjnych w zakresie
wytwarzania oprogramowania, eksploatacji systemów informatycz‑
nych i podstaw informatyki, doradztwo zawodowe, 42 usługi w za‑
kresie oprogramowania komputerów i doradztwa w sprawach sprzę‑
tu komputerowego oraz ekspertyz technicznych.
(111) 304039
(220) 2017 04 03
(210) 469888
(151) 2017 09 22
(441) 2017 05 22
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, Warszawa, PL.
(540) PTI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi prowadzenia kursów edukacyjnych w zakresie
wytwarzania oprogramowania, eksploatacji systemów informatycz‑
nych i podstaw informatyki, doradztwo zawodowe, 42 usługi w za‑
kresie oprogramowania komputerów i doradztwa w sprawach sprzę‑
tu komputerowego oraz ekspertyz technicznych.
(111) 304040
(220) 2017 04 03
(210) 469889
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) MARCINKOWSKI PAWEŁ FIT FUN, Radzyń Podlaski, PL.
(540) Fity
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(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 ręczniki, 25 odzież, odzież sportowa, stroje sportowe,
nakrycia głowy, szlafroki, 41 usługi fitness klubów, prowadzenie za‑
jęć fitness, usługi sportowe w zakresie fitnessu, usługi klubów zdro‑
wia i klubów sprawności fizycznej, usługi siłowni, zajęcia sportowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, sprawności fizycz‑
nej, ćwiczeń fizycznych, fitnessu, zajęć sportowych, siłowni i klubów
zdrowia, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi edu‑
kacyjne w zakresie sportu, sprawności fizycznej i ćwiczeń fizycznych,
usługi trenerskie w zakresie sportu, fitnessu, usługi szkoleniowe
w zakresie sportu, fitnessu, 44 usługi doradcze w zakresie dietetyki
i odżywiania, usługi w zakresie masażu.
(111) 304041
(220) 2017 04 03
(210) 469896
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) PAWLIK ADAM, PAWLIK MARIA FIRMA PIEKARSKO
‑ CUKIERNICZA KASIA SPÓŁKA CYWILNA, Biecz, PL.
(540) PIERNIK KASZTELAŃSKI CUKIERNIA Kasia
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnoszary, czarny, czerwony,
jasnobrązowy, jasnoszary, szary, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 02.01.04
(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze na bazie
mąki pszennej, mąki żytniej, cukru, miodu, cynamonu i imbiru, ciasto
na ciasta, ciasta, ciastka piernikowe, ciastka, ciasteczka, piernik, pier‑
niki nadziewane, pierniki w glazurze, pierniki w czekoladzie, pierniki
w polewie czekoladopodobnej, pierniczki, pieczywo cukiernicze, pie‑
czywo imbirowe jako piernik, polewy do ciast, 35 usługi importowo
‑eksportowe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach
oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów:
wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze, usługi marketingowe,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw
i targów w celach handlowych i reklamowych.
(111) 304042
(220) 2017 04 03
(210) 469897
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) CHEETOS SPOOKIES
(510), (511) 30 przekąski z kukurydzy, przetworzona kukurydza, pra‑
żona kukurydza (popcorn), pieczona kukurydza, dmuchane przekąski
z kukurydzy, przekąski na bazie kukurydzy, wytłaczane przekąski zawie‑
rające kukurydzę, gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji.
(111) 304043
(220) 2017 04 03
(210) 469899
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Program Finansowania Tuczu
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośred‑
nim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, ban‑
kowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie ra‑
chunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji
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finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart
kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące
kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozlicza‑
nie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub
płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi dorad‑
cze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów,
usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w za‑
kresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego,
usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finanso‑
wych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy
inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, two‑
rzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów
oszczędzania, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipo‑
tecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa ban‑
komatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi deweloper‑
skie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie grun‑
tów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi
w zakresie kupna
‑sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produk‑
tów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hi‑
potecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw‑
nych, usługi nabywania wierzytelności, doładowywania telefonów
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usłu‑
gi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(111) 304044
(220) 2017 04 03
(210) 469904
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) POLMOS JÓZEFÓW PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PREZYDENT
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(111) 304045
(220) 2017 04 03
(210) 469906
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) GAŁUSZKA ŁUKASZ FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWO
‑KONSULTINGOWA JAR‑MAR, Moderówka, PL.
(540) LUKI STAR Dosięgnij gwiazd
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.05, 26.01.01, 02.01.20
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje witaminizowane, napo‑
je energetyzujące, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, napoje sportowe wzbogacane proteinami, woda
mineralna, woda źródlana, woda niegazowana, 43 snack‑bary, ob‑
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor‑
tem (catering), restauracje, restauracje samoobsługowe, pensjonaty,
domy gościnne, usługi hotelowe, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 304046
(220) 2017 04 03
(210) 469907
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) EKERT MAŁGORZATA EKERT NAILS, Warszawa, PL.
(540) EKERT
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 304047
(220) 2017 04 03
(210) 469911
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) MARCEEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Soligrano PUFFINKI
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, biały
(531) 05.07.02, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 płatki zbożowe, płatki zbożowe z dodatkiem orze‑
chów lub suszonych owoców, przekąski na bazie zbóż, batony zbo‑
żowe, batony spożywcze na bazie zbóż, chrupki zbożowe, draże
w czekoladzie, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe pokryte cu‑
krem i miodem, preparaty zbożowe z otrębami, preparaty zbożowe
w czekoladzie, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki śniadaniowe
zawierające błonnik, napoje zbożowe, słodycze, ciastka.
(111) 304048
(220) 2017 04 03
(210) 469914
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 19
(732) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) dekoral
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym barwniki
do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
preparaty do konserwacji drewna, barwniki dla budownictwa, zapra‑
wy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty do grunto‑
wania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówki, powłoki grun‑
towe i środki do gruntowania zawarte w tej klasie, emalie do malowa‑
nia, podkłady do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki
i barwniki do farb i lakierów, kit stolarski, pigmenty, środki do usuwa‑
nia tapet zawarte w tej klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smo‑
ła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
zaprawy budowlane, masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub
gipsu, zaprawy klejowe na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące
do systemów ociepleń budowlanych, powłoki cementowe, powłoki
gipsowe, masy i gładzie szpachlowe, masy i zaprawy tynkarskie, wy‑
lewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy do fugowa‑
nia, w tym fugi i spoiny, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników,
w tym barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i za‑
bezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barw‑
ników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, preparatów do gruntowania ścian i powierzchni malowa‑
nych, szpachlówek, powłok gruntowych i środków do gruntowania,
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emalii do malowania, podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalni‑
ków i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów
i środków do usuwania tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej niemetalowych materiałów budowlanych,
rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, as‑
faltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych
i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw
klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie
cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budow‑
lanych, powłok cementowych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpa‑
chlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wyle‑
wek samopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin,
usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych
i internetowych zajmujących się sprzedażą farb, pokostów, lakierów,
bejc, barwników, w tym barwników do drewna, środków zapobie‑
gających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów do kon‑
serwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich,
żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla mala‑
rzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania
ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów do farb
i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów sto‑
larskich, pigmentów i środków do usuwania tapet, niemetalowych
materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych stosowa‑
nych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przeno‑
śnych niemetalowych i pomników niemetalowych, zapraw budow‑
lanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw
klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do syste‑
mów ociepleń budowlanych, powłok cementowych, powłok gipso‑
wych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek
budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fugowania,
w tym fug i spoin, usługi w zakresie gromadzenia farb, pokostów,
lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drewna, środków
zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów
do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw far‑
biarskich, żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do grun‑
towania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok
gruntowych i środków do gruntowania, emalii do malowania, pod‑
kładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i la‑
kierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet,
niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalo‑
wych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, bu‑
dynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych,
zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub
gipsu, zapraw klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw kleją‑
cych do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych,
powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkar‑
skich, wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw
do fugowania, w tym fug i spoin w celu umożliwienia odbiorcom
wygodnego oglądania i kupowania tych towarów w sklepach deta‑
licznych, hurtowych i internetowych, usługi w zakresie reklamy, mar‑
ketingu i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public
relations, usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej,
korespondencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej w apli‑
kacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi re‑
klamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów,
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie roz‑
powszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek,
katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i prowa‑
dzenia targów, wystaw, pokazów i prezentacji towarów w celach han‑
dlowych, reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie wynajmu
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie tworzenia,
redagowania, edycji i publikowania tekstów reklamowych i marke‑
tingowych, usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszech‑
niania reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych przy
zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, usługi w za‑
kresie planowania, organizowania i prowadzenia strategii marketin‑
gowych i kampanii reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług.
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(111) 304049
(220) 2017 04 03
(210) 469916
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 19
(732) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) dekoral
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 01.01.01, 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym barwniki
do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
preparaty do konserwacji drewna, barwniki dla budownictwa, zapra‑
wy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty do grunto‑
wania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówki, powłoki grun‑
towe i środki do gruntowania zawarte w tej klasie, emalie do malowa‑
nia, podkłady do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki
i barwniki do farb i lakierów, kit stolarski, pigmenty, środki do usuwa‑
nia tapet zawarte w tej klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smo‑
ła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
zaprawy budowlane, masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub
gipsu, zaprawy klejowe na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące
do systemów ociepleń budowlanych, powłoki cementowe, powłoki
gipsowe, masy i gładzie szpachlowe, masy i zaprawy tynkarskie, wy‑
lewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy do fugowa‑
nia, w tym fugi i spoiny, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników,
w tym barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i za‑
bezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barw‑
ników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, preparatów do gruntowania ścian i powierzchni malowa‑
nych, szpachlówek, powłok gruntowych i środków do gruntowania,
emalii do malowania, podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalni‑
ków i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów
i środków do usuwania tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej niemetalowych materiałów budowlanych,
rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, as‑
faltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych
i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw
klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie
cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budow‑
lanych, powłok cementowych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpa‑
chlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wyle‑
wek samopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin,
usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych
i internetowych zajmujących się sprzedażą farb, pokostów, lakierów,
bejc, barwników, w tym barwników do drewna, środków zapobie‑
gających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów do kon‑
serwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich,
żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla mala‑
rzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania
ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów do farb
i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów sto‑
larskich, pigmentów i środków do usuwania tapet, niemetalowych
materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych stosowa‑
nych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przeno‑
śnych niemetalowych i pomników niemetalowych, zapraw budow‑
lanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw
klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do syste‑
mów ociepleń budowlanych, powłok cementowych, powłok gipso‑
wych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek
budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fugowania,
w tym fug i spoin, usługi w zakresie gromadzenia farb, pokostów,
lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drewna, środków
zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów
do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw far‑
biarskich, żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych
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dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do grun‑
towania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok
gruntowych i środków do gruntowania, emalii do malowania, pod‑
kładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i la‑
kierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet,
niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalo‑
wych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, bu‑
dynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych,
zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub
gipsu, zapraw klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw kleją‑
cych do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych,
powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkar‑
skich, wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw
do fugowania, w tym fug i spoin w celu umożliwienia odbiorcom
wygodnego oglądania i kupowania tych towarów w sklepach deta‑
licznych, hurtowych i internetowych, usługi w zakresie reklamy, mar‑
ketingu i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public
relations, usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej,
korespondencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej w apli‑
kacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi re‑
klamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów,
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie roz‑
powszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek,
katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i prowa‑
dzenia targów, wystaw, pokazów i prezentacji towarów w celach han‑
dlowych, reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie wynajmu
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie tworzenia,
redagowania, edycji i publikowania tekstów reklamowych i marke‑
tingowych, usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszech‑
niania reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych przy
zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, usługi w za‑
kresie planowania, organizowania i prowadzenia strategii marketin‑
gowych i kampanii reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług.

(111) 304050
(220) 2017 04 03
(210) 469921
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 19
(732) QUANTUM ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO RACHUNKOWE, Piła, PL.
(540) QUANTUM ACCOUNTING
(510), (511) 36 usługi finansowe, rachunkowe, doradztwo finanso‑
we, przygotowanie obiegu dokumentów, analizy finansowe.
(111) 304051
(220) 2017 04 03
(210) 469923
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 19
(732) QUANTUM ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO RACHUNKOWE, Piła, PL.
(540) QUANTUM AUDYT
(510), (511) 36 usługi finansowe, rachunkowe, doradztwo finanso‑
we, przygotowanie obiegu dokumentów, analizy finansowe.
(111) 304052
(220) 2017 04 04
(210) 469957
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 22
(732) MARY KAY INC., Addison, US.
(540) CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty niemedyczne do pielęgnacji skó‑
ry, produkty toaletowe niemedyczne, produkty zapachowe do użyt‑
ku osobistego.
(111) 304053
(220) 2017 04 04
(210) 469959
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 22
(732) MARY KAY INC., Addison, US.
(540) CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
(510), (511) 16 druki, papier i karton, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały piśmienne, materiały klejące do stosowania
w gospodarstwie domowym, materiały dla artystów, pędzle malar‑
skie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, mate‑
riały szkoleniowe i dydaktyczne z wyłączeniem urządzeń, materiały
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z tworzywa sztucznego do pakowania, czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego.

nia owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek‑
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(111) 304054
(220) 2017 04 04
(210) 469960
(151) 2017 09 21
(441) 2017 05 22
(732) MARY KAY INC., Addison, US.
(540) CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, publikacja elektro‑
nicznych książek i dzienników on‑line, publikacja tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, udostępnianie on‑line publikacji elek‑
tronicznych nie do pobrania, wydawanie taśm z nagraniami wideo,
wypożyczanie zabawek, wypożyczanie sprzętu do gier, organizowa‑
nie konkursów piękności, organizowania i prowadzenie działalności
szkoleniowej i rozrywkowej, zapewnianie szkoleń i warsztatów szko‑
leniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji
biznesowych, usługi publikowania książek, przygotowywanie i or‑
ganizowanie konkursów i zawodów edukacyjnych, organizowanie
zakładów pieniężnych.

(111) 304058
(220) 2017 04 04
(210) 469990
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 12
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich,
Zürich, CH.
(540) MYRESA
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz‑
ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne che‑
mikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamia‑
nia owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek‑
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(111) 304055
(220) 2017 04 04
(210) 469985
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 12
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich,
Zürich, CH.
(540) NAVARY
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz‑
ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne che‑
mikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamia‑
nia owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek‑
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 304056
(220) 2017 04 04
(210) 469987
(151) 2017 09 20
(441) 2017 06 05
(732) WOLNICKA AGNIESZKA, Herby, PL.
(540) duosept ag+
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, antyseptyki,
balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
kompresy, lecznicze preparaty toaletowe, maści do celów farma‑
ceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odkażający pre‑
parat do mycia rąk, maści lecznicze do stosowania na skórę, okłady,
płyny do celów farmaceutycznych, płyny dezynfekujące [inne niż
mydło], płyny odkażające, preparaty antybakteryjne, płyny do sto‑
sowania na skórę do celów leczniczych, preparaty bakteriologicz‑
ne do celów medycznych I weterynaryjnych, preparaty bakteryjne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów me‑
dycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, prepa‑
raty chemiczno
‑farmaceutyczne, preparaty do leczenia trądziku,
preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceutyczne, preparaty far‑
maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty weterynaryjne, środki
bakteriobójcze, środki do przemywania skóry do celów leczniczych,
środki higieniczno‑kosmetyczne do celów leczniczych, środki dezyn‑
fekcyjne do celów higienicznych, środki do leczenia oparzeń, środki
odkażające, waciki do celów medycznych, woda utleniona do celów
medycznych.
(111) 304057
(220) 2017 04 04
(210) 469988
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 12
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich,
Zürich, CH.
(540) MIVYTO
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz‑
ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne che‑
mikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamia‑

(111) 304059
(220) 2017 04 04
(210) 469991
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 12
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich,
Zürich, CH.
(540) LENTYMA
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz‑
ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne che‑
mikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamia‑
nia owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek‑
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 304060
(220) 2017 04 04
(210) 469994
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 12
(732) FUNDACJA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ
‑ COUNTERPART FUND, Warszawa, PL.
(540) MROW MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.17.03
(510), (511) 9 informacje i dane zapisane w postaci elektronicznej,
pliki i publikacje w postaci elektronicznej, w tym: teksty, obrazy
i prezentacje multimedialne, publikacje naukowe, raporty, mate‑
riały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma,
biuletyny, prospekty, foldery, broszury, ulotki, wizytówki, materiały
promocyjne, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy,
skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawia‑
domienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i pla‑
ny, rysunki i fotografie, elektroniczne, cyfrowe i magnetyczne nośniki
danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci
i dyski zewnętrzne, aparatura i urządzenia do badań naukowych
i statystycznych, przyrządy do wykrywania i monitorowania obiek‑
tów, wskaźniki i kontrolery, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
przewodowe i bezprzewodowe urządzenia i przyrządy elektronicz‑
ne służące do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji,
przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informa‑
cji, danych, dźwięków i obrazów, części i akcesoria do wymienio‑
nych wyżej towarów, zawarte w tej klasie, w tym baterie, pokrywy
przedziałów na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładujące,
zestawy samochodowe i słuchawkowe, słuchawki, mikrofony, przej‑
ściówki, stojaki biurkowe, podstawki dokujące, klawiatury, kable
do podłączenia do komputera, etui, torby, pokrowce i futerały, opro‑
gramowanie komputerowe, oprogramowanie umożliwiające komu‑
nikację za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci
radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy
różnymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie kompute‑
rowe do przesyłania i odbierania, nagrywania, zapisywania, synchro‑
nizacji, przetwarzania, przechowywania i odtwarzania informacji,
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danych, dźwięków i obrazów, oprogramowania komputerowego
oraz plików i publikacji w postaci elektronicznej, oprogramowanie
umożliwiające połączenie on‑line z portalami internetowymi i baza‑
mi danych, 16 informacje i dane zapisane na nośnikach papierowych,
w tym: teksty, obrazy, publikacje, w tym publikacje naukowe, rapor‑
ty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, cza‑
sopisma, biuletyny, prospekty, foldery, broszury, ulotki, wizytówki,
materiały promocyjne, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry,
indeksy, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzino‑
we, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy,
mapy i plany, rysunki i fotografie, 41 usługi edukacyjne i szkolenio‑
we, w tym usługi świadczone za pośrednictwem internetu, sieci te‑
lekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiają‑
cych komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,
usługi edytorskie i wydawnicze, usługi polegające na publikowaniu
tekstów innych, niż teksty reklamowe, usługi związane z organiza‑
cją i prowadzeniem imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym
i rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia poka‑
zów, prezentacji, loterii i konkursów o charakterze o charakterze edu‑
kacyjnym, naukowym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji
wystaw o charakterze edukacyjnym i naukowym, usługi w zakresie
rezerwacji miejsc na imprezy o charakterze edukacyjnym, naukowym
i rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia eduka‑
cyjnych pracowni specjalistycznych, usługi w zakresie organizowa‑
nia i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów
i zjazdów, usługi w zakresie prowadzenia warsztatów, szkoleń i kur‑
sów, w tym również kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie
nagrywania filmów instruktażowych i szkoleniowych, usługi w za‑
kresie wypożyczania książek, czasopism i innych publikacji na nośni‑
kach papierowych i elektronicznych, usługi w zakresie wypożycza‑
nia nośników z nagraniami dźwiękowymi i filmami, w tym filmami
instruktażowymi i szkoleniowymi, usługi informacyjne i doradcze
w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 bada‑
nia naukowe, w tym badania w zakresie rozwoju poziomu, struktury
i dynamiki rozwoju obszarów wiejskich, badania statystycznie, ba‑
dania demograficzne, badania ekonomiczne i badania w dziedzinie
ochrony środowiska, usługi w zakresie testów i ankiet prowadzonych
na potrzeby badań naukowych, usługi w zakresie prowadzenia anali‑
zy danych i sporządzania diagnoz społeczno‑gospodarczych, usługi
w zakresie zarządzania i administrowania zbiorami danych zgroma‑
dzonymi na serwerach i nośnikach danych, usługi informacyjne i do‑
radcze w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 304061
(220) 2017 04 05
(210) 470027
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ
SLAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) Dobre Ziółko
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14, 26.04.01
(510), (511) 3 materiały do celów kosmetycznych, produkty kosme‑
tyczne, preparaty oraz środki czyszczące i myjące, 5 produkty hi‑
gieniczne i środki dezynfekcyjne do celów medycznych, produkty
farmaceutyczne, leki i środki medyczne, dietetyczna żywność i na‑
poje do celów leczniczych: preparaty wspomagające leczenie, pre‑
paraty podnoszące odporność organizmu, leki i produkty do celów
leczniczych, napoje i żywność dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety jako środki wspomagające leczenie, 30 dietetycz‑
ne środki spożywcze na bazie węglowodanów, herbaty, przyprawy,
35 Usługi organizowania w celach handlowych, promocyjnych i re‑
klamowych: wystaw, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, pro‑
mocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów w celach
handlowych lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży artyku‑
łów: materiały do celów kosmetycznych, produkty kosmetyczne, pre‑
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paraty oraz środki czyszczące i myjące, produkty higieniczne i środki
dezynfekcyjne do celów medycznych, produkty farmaceutyczne,
leki i środki medyczne, dietetyczna żywność i napoje do celów lecz‑
niczych: preparaty wspomagające leczenie, preparaty podnoszące
odporność organizmu, leki i produkty do celów leczniczych, napoje
i żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety jako
środki wspomagające leczenie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
ofert tych towarów pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie
zapoznawać się z tą ofertą oraz „kupować” te towary na stronie inter‑
netowej .

(111) 304062
(220) 2017 04 05
(210) 470041
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) WRÓBLEWSKI GRZEGORZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
WGW, Ruszków Pierwszy, PL.
(540) WGW
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie opry‑
skiwaczy i części do opryskiwaczy, dyszy do rozpylania i rozpryski‑
wania, węży z kryzami do opryskiwaczy, lanc do dezynfekcji, belek
do dezynfekcji, basenów do dezynfekcji, preparatów do czyszczenia,
preparatów do dezynfekcji, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym poprzez Internet opryskiwaczy i części do opry‑
skiwaczy, dyszy do rozpylania i rozpryskiwania, węży z kryzami
do opryskiwaczy, lanc do dezynfekcji, belek do dezynfekcji, basenów
do dezynfekcji, preparatów do czyszczenia, preparatów do dezyn‑
fekcji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożli‑
wienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtow‑
ni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu
opryskiwaczy i części do opryskiwaczy, dyszy do rozpylania i rozpry‑
skiwania, węży z kryzami do opryskiwaczy, lanc do dezynfekcji, belek
do dezynfekcji, basenów do dezynfekcji, preparatów do czyszczenia,
preparatów do dezynfekcji, pośrednictwo handlowe, agencje infor‑
macji handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlo‑
wych, agencje eksportowo‑importowe.
(111) 304063
(220) 2017 04 05
(210) 470053
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) FLOSLEK ESSENZA REDUKTOR WIEKU
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olej‑
ki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom
skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zę‑
bów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby do włosów, 5 kosme‑
tyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla
celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermoko‑
smetyki do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielę‑
gnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzy‑
biczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 304064
(220) 2017 04 05
(210) 470054
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
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(540) FLOSLEK NACZYNKA PRO
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olej‑
ki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom
skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zę‑
bów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby do włosów, 5 kosme‑
tyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla
celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermoko‑
smetyki do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielę‑
gnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzy‑
biczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 304065
(220) 2017 04 06
(210) 470057
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) REN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.17.11, 26.04.09
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary u hurtownika
i w sklepie z artykułami żywnościowymi świeżymi, mrożonymi i kon‑
serwowanymi, owocami i warzywami świeżymi, mrożonymi i kon‑
serwowanymi, używkami, słodyczami, napojami, piwem, napojami
alkoholowymi.
(111) 304066
(220) 2017 04 06
(210) 470069
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 19
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) NOTTURNA
(510), (511) 30 aromaty kawowe, cykoria jako substytut kawy, eks‑
trakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, esencje kawowe, gotowe na‑
poje kawowe, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kapsułki z kawą,
kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa liofilizowa‑
na, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa rozpuszczalna, kawa
słodowa, kawa w formie parzonej, koncentraty kaw, mielone ziarna
kawy, mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy słodowej i kakao,
mieszanki kawy słodowej i kawy, mrożona kawa, nadzienia na bazie
kawy, palone ziarna kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, sub‑
stytuty kawy jako sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, torebki z kawą, ziar‑
na kawy.
(111) 304067
(220) 2017 04 06
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Piwna Stolica
(540)
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piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromaty‑
zowane napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owo‑
cowe, napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mine‑
ralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów.

(111) 304068
(220) 2017 04 06
(210) 470089
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 19
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.
(540) NATURE TRAVEL Health. Wellness. Planet Care
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 39 organizowanie podróży, 43 tymczasowe zakwatero‑
wanie.
(111) 304069
(220) 2017 04 06
(210) 470091
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 05
(732) WAŁACHOWSKI LONGIN FIRMA PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWA LONEX, Janów, PL.
(540) LONEX
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzie‑
ci do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki
dziecięce spacerowe, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wóz‑
ków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych,
35 usługi pośrednictwa w handlu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, reklama zewnętrzna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów, mianowicie, wózków dla dzieci, fotelików bezpie‑
czeństwa dla dzieci do pojazdów, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez In‑
ternet.
(111) 304070
(220) 2017 04 06
(210) 470108
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) FEMIAK JOANNA PERSONNEL TRAINING INSTITUTE,
Trębki Nowe, PL.
(540) TALENT FRIENDLY COMPANY
(540)

(210) 470082

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 32 piwo i produkty

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, biały
(531) 17.02.01, 17.02.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty z nagraniami, nośniki elektroniczne, nośni‑
ki dźwięku i obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
16 papier i wyroby z tego materiału: druki, materiały drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki i dyplomy, foldery, ze‑
szyty, materiały biurowe, 35 usługi promocyjne, usługi reklamowe,
usługi tworzenia materiałów promocyjnych, usługi organizowania
targów, wystaw i konferencji w celach handlowych, usługi sprzeda‑
ży szkoleń, kursów i materiałów edukacyjnych, usługi zarządzania
w działalności handlowej, usługi administrowania w działalności
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gospodarczej, usługi doradcze w zakresie prowadzenia firm bazują‑
cych na potencjale intelektualnym pracownika, usługi prowadzenia
fundacji i stowarzyszeń promujących firmy, które wspierają rozwój
talentów pracownika, 41 usługi edukacyjne: usługi szkoleniowe,
prelekcje, usługi związane z prowadzeniem i zarządzaniem szko‑
łami językowymi, szkołami prywatnymi podstawowymi, jednost‑
kami wyższych uczelni, przedszkolami, usługi szkoleniowe łącznie
z nadawaniem certyfikatów nauczyciela, managera, szefa, usługi
tworzenia filmów edukacyjnych i szkoleniowych, usługi tworzenia
nagrań i ścieżek dźwiękowych, usługi wydawnicze, usługi wydawa‑
nia periodyków w formie elektronicznej, usługi wydawania książek,
usługi rozrywkowe, usługi w zakresie działalności sportowej i kultu‑
ralnej.

(111) 304071
(220) 2017 04 06
(210) 470115
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) HEINTZE JACEK, HEINTZE BEATA LABORATORIUM BIOOIL
SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra, PL.
(540) COCOFit
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, biały, zielony, jasnozielony
(531) 05.07.06, 08.01.10, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 29 masło kokosowe, krem na bazie masła,masło kaka‑
owe, masło arachidowe, mleko kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy
do celów spożywczych, wiórki kokosowe, 30 pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, krem kokosowo‑czekoladowy,
masło kokosowo‑czekoladowe, masy czekoladowe, wyroby czeko‑
ladowe do dekoracji ciast, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów kokosowych, migdałów i orzechów arachido‑
wych, słodycze.
(111) 304072
(220) 2017 04 06
(210) 470122
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 05
(732) DOMOS POLSKA IZABELLA LEWANDOWSKA‑GOŁDA, JAN
MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) sweetie gold
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, granatowy
(531) 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 słodziki sztuczne, 5 cukier do celów medycznych.
(111) 304073
(220) 2017 04 07
(210) 470130
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SLAVICA
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, kre‑
my, balsamy, toniki, szampony do włosów, 35 sprzedaż: kosmetyków,
produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, kremów, balsamów, toni‑
ków, szamponów do włosów.
(111) 304074
(220) 2017 04 07
(210) 470134
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) MWM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork, PL.
(540) COOKMASTER
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży takich
towarów jak: artykuły AGD, usługi w zakresie prowadzenia hurtowni
zaopatrzenia osób trzecich w zakresie towarów takich jak artykuły
AGD, usługi w zakresie handlu elektronicznego w zakresie towarów
takich jak artykuły AGD .
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(111) 304075
(220) 2017 04 07
(210) 470135
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) MWM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork, PL.
(540) HI WHEEL
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży takich
towarów jak: deskorolki, hulajnogi, rowery, usługi w zakresie pro‑
wadzenia hurtowni zaopatrzenia osób trzecich w zakresie towarów
takich jak deskorolki, hulajnogi, rowery, usługi w zakresie handlu
elektronicznego w zakresie towarów takich jak deskorolki, hulajnogi,
rowery.
(111) 304076
(220) 2017 04 07
(210) 470136
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Victoria Dom
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi budow‑
lane, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, konser‑
wacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych.
(111) 304077
(220) 2017 04 07
(210) 470137
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Wiktoria Dom
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi budow‑
lane, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, konser‑
wacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych.
(111) 304078
(220) 2017 04 07
(210) 470138
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Osiedle Victoria
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi budow‑
lane, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, konser‑
wacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych.
(111) 304079
(220) 2017 04 07
(210) 470139
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Osiedle Wiktoria
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi budow‑
lane, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, konser‑
wacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych.
(111) 304080
(220) 2017 04 07
(210) 470140
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) MWM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork, PL.
(540) MEBLEMWM
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży takich
towarów jak: łóżka, sofy, krzesła, hokery, stoły, szafki nocne, lampy,
stoliki kawowe, stoliki RTV, materace, szafki metalowe, usługi w za‑
kresie prowadzenia hurtowni zaopatrzenia osób trzecich w zakresie
towarów takich jak łóżka, sofy, krzesła, hokery, stoły, szafki nocne,
lampy, stoliki kawowe, stoliki RTV, materace, szafki metalowe, usłu‑
gi w zakresie handlu elektronicznego w zakresie towarów takich jak
łóżka, sofy, krzesła, hokery, stoły, szafki nocne, lampy, stoliki kawowe,
stoliki RTV, materace, szafki metalowe .
(111) 304081
(220) 2017 04 24
(210) 470849
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) Oskar Le Grand Truff 4 you
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żyw‑
ności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze
inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na pa‑
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rze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], pre‑
paraty usztywniające do bitej śmietany, 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, cu‑
kier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cynamon
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przypra‑
wa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekora‑
cje 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 żyw‑
nościowych, innych 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, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier
ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadzie‑
wane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki
z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, keczup, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, ku‑
kurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka‑
sza], 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 cukiernicze], makarony, maltoza,
marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapio‑
ki, 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, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, 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 ry‑
żowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa,
pasta z soi [przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pa‑
sty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cie‑
ście (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 lio‑
filizowane, których głównym składnikiem jest makaron], potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, prepa‑
raty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, produkty spożyw‑
cze 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 (ja‑
pońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinar‑
nych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa],
skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów
spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do piecze‑
nia], sojowa mąka, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałat‑
kowe, 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 [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska 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].
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(111) 304082
(220) 2017 04 07
(210) 470159
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) EVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Caffè Dell’ Amore
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, czerwony, zielony
(531) 05.07.06, 11.03.04, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15, 24.07.23
(510), (511) 43 usługi barów szybkiej obsługi, bufety, piwiarnie, lo‑
dziarnie, kawiarnie, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi re‑
stauracyjne, usługi w zakresie gastronomii.
(111) 304083
(220) 2017 04 07
(210) 470160
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) NATAL
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01
(510), (511) 21 szczotki klozetowe, dozowniki do mydła, mydelniczki,
kubki ceramiczne.
(111) 304084
(220) 2017 04 07
(210) 470161
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) ESPIN
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze porcelanowe.
(111) 304085
(220) 2017 04 07
(210) 470162
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) RAMIR
(540)

Kolor znaku: czewony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 szczotki klozetowe, dozowniki do mydła, mydelniczki,
kubki ceramiczne.
(111) 304086
(220) 2017 04 07
(210) 470164
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Pyzy z mięsem familijne NORDIS
(510), (511) 29 mrożone pyzy z mięsem.
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(111) 304087
(220) 2017 04 07
(210) 470167
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril fresh ozone
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające za‑
pachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w od‑
świeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 304088
(220) 2017 04 07
(210) 470171
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FLAVONITA
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosme‑
tyczne, 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 farmaceutycz‑
ne, 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 farma‑
ceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze
dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, pre‑
paraty 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 wzbo‑
gacające 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) 304089
(220) 2017 04 07
(210) 470172
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CYDR LUBELSKI NIEFILTROWANY
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, ciemnoszary, złoty, brązowy, czerwony,
pomarańczowy, żółty, jasnożółty
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 304090
(220) 2017 04 07
(210) 470173
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 05
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) CLEAN GARDEN
(540)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
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(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż me‑
dyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt‑
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owo‑
ców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna,
guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki
chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in‑
sektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy,
środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbi‑
cydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża
dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, pre‑
paraty do oczyszczania z tłuszczy do celów przemysłowych, torf jak
nawóz, ziemia do uprawy, preparaty, do użyźniania gleby, wodorosty
jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgna‑
cji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, my‑
dła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetycz‑
ne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania
i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania,
pasty do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów
gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy,
pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, prepara‑
ty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki
przeciwko pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania mączni‑
ka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni,
ekstrakty tytoniu owadobójcze, preparaty do dezynfekcji.

(111) 304091
(220) 2017 04 07
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) erduro
(540)

(210) 470175

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substan‑
cje 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 wetery‑
naryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektrotera‑
peutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów medycznych
I terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji od‑
chudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, gluko‑
metry, nakłuwacze i paski do glukometrów, inhalatory, wyroby me‑
dyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, w szczególności: testy
ciążowe, testy do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub do‑
legliwości 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, sto‑
matologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochronne, latekso‑
we i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego użytku, prezerwa‑
tywy, protezy naczyniowe, implanty części ciała i organów, zastawki,
w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki, próbówki i rurki kapilar‑
ne na krew, kołnierze ortopedyczne, kołnierze ochronne do celów
weterynaryjnych, kołnierze przylepne do worków stosowanych
przy sztucznych przetokach, respiratory, urządzenia rentgenowskie
do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, błony
rentgenowskie, wózki inwalidzkie, wózki pielęgniarskie do przewozu
leków i opatrunków.
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(111) 304092
(220) 2017 04 07
(210) 470176
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) JASTRZĘBSKI ARTUR, JASTRZĘBSKI MARCIN, JASTRZĘBSKA
BARBARA HOTEL AMAX SPÓŁKA CYWILNA, Mikołajki, PL.
(540) HOTEL AMAX
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i prze‑
prowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, usługi
klubów [dyskotek], usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów nocnych
[rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów to‑
warzyskich do celów rozrywkowych, usługi klubów sportowych, usługi
klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów zdrowia [fitness], usługi klu‑
bów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie balów, organizowanie sympozjów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowy‑
wanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i pro‑
wadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie kon‑
ferencji, kongresów i sympozjów, 43 usługi hoteli i moteli, rezerwacje
hotelowe, wycena zakwaterowania w hotelach, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hosteli dla turystów,
usługi barowe, usługi kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym za‑
pleczem, produktami i transportem (catering), hotelowe usługi katerin‑
gowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ofero‑
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 304093
(220) 2017 04 07
(210) 470186
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex Jabłko paMięta BUBBLES
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony,
niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, żółty, jasnożółty
(531) 01.15.21, 05.03.11, 05.07.13, 26.11.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, sto‑
łowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholo‑
we, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje gazowane aromatyzowa‑
ne, soki gazowane, napoje gazowane na bazie soków owocowych,
soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości energe‑
tycznej, owocowe, soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wap‑
niem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, mrożone na‑
poje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje owocowe typu
smoothie, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwat‑
kowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do spo‑
rządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 304094
(220) 2017 04 07
(210) 470190
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 05
(732) WOLLNY JANINA RÓŻA, Grabówki, PL.
(540) KACPER RYX
(510), (511) 16 książki, 32 piwo, piwo pszeniczne, 33 napoje alkoholo‑
we, 35 reklama, produkcja filmów reklamowych, 41 produkcja filmów.
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(111) 304095
(220) 2017 04 07
(210) 470191
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex Jabłko raaa‑baar‑baaaar BUBBLES
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, niebieski,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski, różowy, jasnoróżowy,
ciemnoróżowy, żółty, jasnożółty
(531) 01.15.21, 05.07.13, 05.07.21, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa‑
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez‑
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal‑
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje gazowane aro‑
matyzowane, soki gazowane, napoje gazowane na bazie soków
owocowych, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej
wartości energetycznej, owocowe, soki i napoje wzbogacone wi‑
taminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi,
sorbety, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazowane,
napoje owocowe typu smoothie, napoje izotoniczne, napoje ener‑
getyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów.
(111) 304096
(220) 2017 04 07
(210) 470192
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex Winogrona z kwiatem czarnego bzzzu BUBBLES
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
czerwony, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty,
jasnożółty, ciemnożółty
(531) 01.15.21, 05.05.07, 05.07.10, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, sto‑
łowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholo‑
we, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje gazowane aromatyzowa‑
ne, soki gazowane, napoje gazowane na bazie soków owocowych,
soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
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przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości energe‑
tycznej, owocowe, soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wap‑
niem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, mrożone na‑
poje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje owocowe typu
smoothie, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwat‑
kowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do spo‑
rządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(111) 304097
(220) 2017 04 07
(210) 470193
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 26
(732) BUDARCZYK MARCIN, BUDARCZYK MICHAŁ M&M GASTRO
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, PL.
(540) FORGAST
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, młynki do kawy inne niż o na‑
pędzie elektrycznym, urządzenia kuchenne elektryczne, maszynki
do siekania mięsa, noże elektryczne, obieraczki, rozdrabniarki odpad‑
ków, otwieracze do puszek elektryczne, maszyny do pakowania, pa‑
kowarki, młynki do pieprzu inne niże ręczne, otwieracze do puszek,
elektryczne, roboty kuchenne elektryczne, szatkownice do warzyw,
wilki do mięsa, zmywarki naczyń, 8 chochle do wina, dziadki do orze‑
chów, krajarki do jaj, nieelektryczne, ręczne krajarki do jarzyn, krajar‑
ki do sera, nieelektryczne, łyżki, noże, noże do maszynek do mięsa
‑narzędzia, noże do otwierania konserw nieelektryczne, noże

do otwierania ostryg, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do warzyw
ręczne, otwieracze do puszek nieelektryczne, rozdrabniacze do ja‑
rzyn, sztućce stołowe‑noże, widelce i łyżki, szczypce do cukru, tasaki
do siekania mięsa ręczne, tłuczki do tłuczenia, tasaki do warzyw, wi‑
delce, 11 komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodni‑
cze, ekspresy do kawy elektryczne, filtry do kawy elektryczne, filtry
do wody pitnej, fontanny, formy do wypiekania ciasta, elektryczne,
formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elektryczne,
palniki gazowe, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje
do gotowania, grill elektryczny jako wyposażenie kuchenne, grille,
elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy, komory
chłodnicze, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elek‑
tryczny, lady chłodnicze, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwa‑
rzania lodu, mikrofalowe piece do celów przemysłowych, opiekacze
do chleba, palniki kuchenek, piece jako urządzenia grzewcze, piekar‑
niki, wyposażenie piekarników, piekarniki, inne niż do użytku labora‑
toryjnego, piece piekarskie, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód,
rożen, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na ruszcie
rożna, pręty do rożna, wyposażenie kuchenne rożna, ruszty piecowe,
sprzęt kuchenny elektryczny, szafy chłodnicze, tostery, urządzenia
do pieczenia chleba, wyposażenie piekarników, zamrażarki, zlewo‑
zmywaki, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, 21 cedzaki,
cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia
chleba, kosze na chleb, łopatki do ciasta, formy do ciasta, cukiernice,
przykrycia na czajniczek, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektrycz‑
ne, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, przykrywki na dania i po‑
trawy, deski do krojenia w kuchni, durszlaki, durszlaki jako przybory
gospodarstwa domowego, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektrycz‑
ne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, filtry do kawy
nieelektryczne, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek,
formy, foremki jako przybory kuchenne, formy, foremki do ciast jako
przybory kuchenne, garnki, pokrywki do garnków, zamknięcia po‑
krywek do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne,
garnki kuchenne, garnki kuchenne‑komplety, garnki utrzymujące
ciepło nieelektryczne, grille kuchenne, sitka do herbaty, zaparzaczki
do herbaty, imbryki nieelektryczne, karafki, kieliszki, kieliszki do jaj,
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, korko‑
ciągi, kosze na odpadki, kółka na serwetki, deski do krojenia w kuch‑
ni, kruszarki do użytku kuchennego nieelektryczne, kubki, przybo‑
ry kuchenne, pojemniki kuchenne, kufle, kufle do piwa, pojemniki
do lodu, wiaderka do kostek lodu, łopatki jako sprzęt kuchenny, ło‑
patki jako sztućce, łopatki do ciast, łyżki do mieszania jako przybory
kuchenne, łyżki do polewania pieczeni jako utensylia kuchenne, łyżki
wazowe, urządzenia do wytwarzania makaronów ręczne, maselnicz‑
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ki, klosze do przykrywania masła, mieszadełka do koktajli, mieszal‑
niki nieelektryczne do celów domowych‑blendery, mieszarki ręczne
do sporządzania koktajli, miksery domowe nieelektryczne, miseczki,
miski, miski ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania
koktajli‑shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lo‑
dów i mrożonych napojów, naczynia stołowe, termosy do napojów,
nóż piekarniczy, kosze na odpadki, okładki, uchwyty na karty menu,
szufelki do zbierania ze stołu okruchów, pucharki na owoce, patelnie,
patery, pędzle do smarowania wypieków, młynki do pieprzu ręczne,
pieprzniczki, półmiski do jarzyn, przybory kuchenne nieelektryczne,
zestawy do przypraw, pucharki na owoce, rondelki, tygielki, rondle,
ruszty kuchenne, salaterki, serwetniki, serwisy
‑zastawy stołowe,
serwisy do herbaty, serwisy do kawy, sita jako przybory gospodar‑
stwa domowego, sitka do herbaty, patelnie do smażenia, solniczki,
spodeczki, stojaki stołowe na gorące potrawy, stoliki‑tace, szklanki
do napojów, tace obrotowe, talerze, tarki‑sprzęt kuchenny, pojemni‑
ki termoizolacyjne na żywność, termosy, łyżki kuchenne do polewa‑
nia tłuszczem, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wałki
do ciasta domowe, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wyciska‑
cze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zastawa stoło‑
wa inna niż noże, widelce i łyżki, zbiorniki termoizolacyjne, dziadki
do orzechów .

(111) 304098
(220) 2017 04 07
(210) 470194
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex Cytrynka & Limonka BUBBLES
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
czerwony, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty,
jasnożółty, ciemnożółty
(531) 01.15.21, 05.07.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01, 29.01.15,
27.05.01, 05.07.22
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, sto‑
łowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholo‑
we, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje gazowane aromatyzowa‑
ne, soki gazowane, napoje gazowane na bazie soków owocowych,
soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości energe‑
tycznej, owocowe, soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wap‑
niem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety. mrożone na‑
poje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje owocowe typu
smoothie, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwat‑
kowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do spo‑
rządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 304099
(220) 2017 04 24
(210) 470836
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Air Chocolate
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żyw‑
ności, 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 warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
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ki 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 wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, 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 [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [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, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut 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 [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, 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 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 kuli‑
narnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przy‑
prawa], pasty czekoladowe 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, plac‑
ki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk‑
czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł‑
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na‑
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane
do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinar‑
nego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki natural‑
ne, 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 natural‑
ny], 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 kuli‑
narnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świą‑
tecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn,
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zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(111) 304100
(220) 2017 04 24
(210) 470846
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) Oskar Le Grand
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żyw‑
ności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze
inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na pa‑
rze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], pre‑
paraty usztywniające do bitej śmietany, 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, cu‑
kier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cynamon
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przypra‑
wa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekora‑
cje 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 żyw‑
nościowych, innych 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, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier
ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadzie‑
wane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki
z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, keczup, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, ku‑
kurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka‑
sza], 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 cukiernicze], makarony, maltoza,
marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapio‑
ki, 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, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, 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 ry‑
żowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa,
pasta z soi [przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pa‑
sty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cie‑
ście (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 lio‑
filizowane, których głównym składnikiem jest makaron], potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, prepa‑
raty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, produkty spożyw‑
cze 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 (ja‑
pońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinar‑
nych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa],
skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów
spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do piecze‑
nia], sojowa mąka, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałat‑
kowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy
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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 [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska 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].

(111) 304101
(220) 2017 04 11
(210) 470366
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) Frito‑Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) HYPER star
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, złoty, brązowy, niebieski
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15, 08.07.08, 19.03.03, 08.01.25
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych, innych materiałów
roślinnych lub ich kombinacji, włączając w to chipsy z kukurydzy,
chipsy tortilla, chipsy pita, chipsy ryżowe, ciasteczka ryżowe, kraker‑
sy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane przekąski, prażoną kukurydze
(popcorn), kandyzowaną prażoną kukurydzę (popcorn) i orzeszki
ziemne, przekąski do sosów (dipów), salsę, przekąski w postaci bato‑
nów, wszystkie zawarte w międzynarodowej klasie 30.
(111) 304102
(220) 2017 04 10
(210) 470212
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) STOPKLATKA tv
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do re‑
jestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowa‑
nia, wzmacniacze, sprzęt hi‑fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, 35 usługi
reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię‑
kowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i interne‑
towych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami
transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządze‑
niami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia
sygnału telewizyjnego, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżer‑
skiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewi‑
zyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania opinii rynku,
usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na groma‑
dzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących towa‑
rów, usługi wydarzeń, organizacja wystaw, targów i konkursów w ce‑
lach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja
sprzedaży, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży me‑
diów i rozrywki, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej oraz towarów
takich jak: gadżety reklamowe, aparaty i przyrządy kinematograficzne,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, tele‑
wizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia
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do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi‑fi, nagrania dźwiękowe i audio‑
wizualne, gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD,
papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty,
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, bro‑
szury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, papierowe materiały szkoleniowe i instrukta‑
żowe, odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, zabawki, gry
planszowe i automatyczne, sprzęt sportowy, ozdoby na choinkę, lalki,
artykuły spożywcze, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te to‑
wary oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towa‑
ry i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa‑
jąc środków telekomunikacji, 38 usługi produkcji i rozpowszechniania
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabu‑
larnych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radio‑
wej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośred‑
nictwem sieci informatycznych‑Internetu, sieci teleinformatycznych
i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbior‑
ników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje infor‑
macyjne i prasowe, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowa‑
dzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów
w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multi‑
medialnych i internetowych, usługi wydawnicze, 42 opracowywanie
i wdrażanie programów komputerowych, wykonywanie opinii i badań
w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, pro‑
gnozy pogody.

(111) 304103
(220) 2017 04 10
(210) 470217
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) MEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konotopa, PL.
(540) JAMES BRADLEY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, materiały
tekstylne, tkaniny, 25 bielizna, odzież, odzież sportowa, ubrania.
(111) 304104
(220) 2017 04 10
(210) 470227
(151) 2017 10 18
(441) 2017 06 26
(732) TRZNADEL ANDRZEJ JAN, Wrocław, PL; CEGIELSKI MAREK
ANDRZEJ, Wrocław, PL
(540) pantocrinum
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 05.11.99, 24.09.07, 26.11.01, 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki upięk‑
szające, mydła, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, odżywki do wło‑
sów, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów,
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty kolagenowe do celów kosme‑
tycznych, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, kosmetyki dla zwierząt, 5 suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, preparaty kosmetyczne o właściwościach leczni‑
czych, preparaty dermatologiczne, kremy do użytku dermatologicz‑
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nego, żele do użytku dermatologicznego, balsamy do celów farma‑
ceutycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, albu‑
minowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aminokwasy
do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycz‑
nych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety,
biologiczne preparaty do celów medycznych, herbata lecznicza,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, immunostymulanty, komórki
macierzyste do celów medycznych, lecznicze płyny do włosów, lecz‑
nicze preparaty toaletowe, mineralne suplementy diety, mydła an‑
tybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do ce‑
lów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, olejki lecznicze,
preparaty do leczenia trądziku, preparaty farmaceutyczne do pielę‑
gnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania,
preparaty witaminowe, suplementy diety zawierające alginiany, su‑
plementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające lecytynę, suple‑
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety za‑
wierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suple‑
menty diety zawierające siemię lniane, szampony lecznicze, środki
do leczenia oparzeń, środki uspakajające, tabletki wspomagające od‑
chudzanie, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt,
aminokwasy do celów weterynaryjnych, białkowe suplementy dla
zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, komór‑
ki macierzyste do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne,
pasza lecznicza dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 304105
(220) 2017 04 10
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) AB VITALPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) EUROPEJSKIE CENTRUM WALKI Z ARTROZĄ
(540)

(210) 470238

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, eliksiry
[preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farmaceutycznych,
enzymy do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki dla
ludzi, mazidła, nalewki do celów medycznych, napoje stosowane
w lecznictwie, 35 badania biznesowe, rozpowszechnianie reklam,
usługi marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
kolportaż próbki, reklamy radiowe, reklama, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, telemarke‑
ting, 42 badania w dziedzinie kosmetyki.
(111) 304106
(220) 2017 04 10
(210) 470243
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) FUNDACJA KROPLA SZCZĘŚCIA, Myszków, PL.
(540) Kropla szczęścia FUNDACJA
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 02.09.08, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal‑
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne prepara‑
ty do produkcji napojów, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich, organizacja zbiórek, sponsorowa‑
nie finansowe.

(111) 304107
(220) 2017 04 10
(210) 470244
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pregna VOMI
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty farmaceu‑
tyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompre‑
sy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycz‑
nych, środki i preparaty higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 304108
(220) 2017 04 10
(210) 470247
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pregna START
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty farmaceu‑
tyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompre‑
sy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycz‑
nych, środki i preparaty higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 304109
(220) 2017 04 10
(210) 470248
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pregna PREMIUM
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty farmaceu‑
tyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompre‑
sy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycz‑
nych, środki i preparaty higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 304110
(220) 2017 04 10
(210) 470250
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 05
(732) URBANOWICZ TERESA SPORT FASHION MODE, Wrocław, PL.
(540) URBANOWICZ‑HAFT
(510), (511) 24 obrusy, bielizna stołowa, serwetki tekstylne, bieli‑
zna kielichowa, serwetki haftowane, ozdobne serwetki z materiału,
sztandary haftowane, 25 alby liturgiczne, ornaty, stuły kapłańskie,
stuły haftowe.
(111) 304111
(220) 2017 04 10
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) RZEPUS ARTUR, Czechowice‑Dziedzice, PL.
(540) studio architektoniczne AR
(540)

(210) 470255

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 42 projektowanie sklepów, projektowanie wizualne,
projektowanie urbanistyczne, projektowanie domów, projektowanie
budynków, projektowanie budowlane, projektowanie mebli, projek‑
towanie umeblowania: projektowanie kuchni, projektowanie restau‑
racji, projektowanie hoteli, projektowanie łazienek, projektowanie
oświetlenia krajobrazowego, planowanie [projektowanie] pubów,
projektowanie rozmieszczenia biur, planowanie [projektowanie]
dobudówek, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie
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mebli biurowych, planowanie [projektowanie] barów, planowanie
[projektowanie] sklepów, projektowanie obiektów sportowych, pro‑
jektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie stoisk wy‑
stawowych, planowanie [projektowanie] budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie wyposażenia sklepów, projektowa‑
nie przestrzeni biurowych, projektowanie konstrukcji ozdobnych,
projektowanie centrów handlowych, planowanie [projektowanie]
klubów, planowanie [projektowanie] biur, projektowanie budynków
przemysłowych, projektowanie wnętrz budynków, planowanie [pro‑
jektowanie] kuchni, projektowanie hal wystawowych, planowanie
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, projektowanie budyn‑
ków opieki zdrowotnej, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projekto‑
wanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie zewnętrznej części
budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków,
usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów, usługi do‑
radcze związane z projektowaniem stawów, projektowanie działań
zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, 44 projektowanie
krajobrazów, planowanie [projektowanie] ogrodów, usługi doradcze
związane z projektowaniem ogrodów.

(111) 304112
(220) 2017 04 10
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) SZULC MICHAŁ, Szczawnica, PL.
(540) PIENIŃSKIE JASNE Piwo Pienińskie
(540)

(210) 470260

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały, różowy,
jasnoróżowy, beżowy, brązowy, zielony
(531) 25.01.15, 03.13.01, 05.05.20, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwa rzemieślnicze.
(111) 304113
(220) 2017 04 10
(210) 470265
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) SBL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SBL PROJECT MANAGEMENT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 25.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomo‑
ści, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 37 budowa
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budow‑
nictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malo‑
wanie, montaż drzwi i okien, montaż rusztowań, montaż wyposaże‑
nia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budyn‑
ków, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi doradztwa
budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wyna‑
jem sprzętu budowlanego, 42 badania i pomiary techniczne, do‑
radztwo inżynierskie, ekspertyzy, projektowanie budowlane, projek‑
towanie dekoracji wnętrz projektowanie techniczne, projektowanie
wielobranżowe, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
architektoniczne, usługi inżynieryjne.
(111) 304114
(151) 2017 10 18

(220) 2017 04 10
(441) 2017 07 03

(210) 470278
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(732) DE‑TAY SPÓŁKA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I HANDLU
WEWNĘTRZNEGO I ZAGRANICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, PL.
(540) DEMIR
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 304115
(220) 2017 04 10
(210) 470290
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) SHEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) HeartBeat
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, elek‑
trokardiografy (EKG), elektrokardiografy do celów weterynaryjnych,
analizatory do użytku medycznego, 44 usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi medyczne, usługi telemedyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu medycznego i służące‑
go ochronie zdrowia.
(111) 304116
(220) 2017 04 11
(210) 470312
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) MIODOZAURY
(510), (511) 29 przekąski na bazie orzechów, 30 batoniki muesli, ba‑
tony zbożowe i energetyczne, chipsy jako produkty zbożowe, chip‑
sy kukurydziane, chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy
zbożowe, chleb chrupki, chrupiące pieczywo, chrupki kukurydziane,
chrupki ryżowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe,
czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, desery z muesli, granola
jako płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców,
jadalne wafle, miodowe cukierki nie do celów leczniczych, miód, mu‑
esli, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe o smaku miodu, płatki
śniadaniowe zawierające miód, pieczywa chrupkie, preparaty zbożo‑
we pokryte cukrem i miodem, przekąski na bazie pszenicy, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski sezamowe, prze‑
kąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski
wytwarzane z muesli, przekąski z kukurydzy, przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, substytuty miodu,
suchary, śniadaniowe płatki ryżowe, wafle ryżowe, zbożowe artykuły
śniadaniowe.
(111) 304117
(220) 2017 04 11
(210) 470313
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) CHOCOZAURY
(510), (511) 29 chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie
paluszków, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, czipsy o ni‑
skiej zawartości tłuszczu, przekąski na bazie orzechów, 30 batoniki
muesli, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, batony zbożowe i energetyczne,
chipsy jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe,
chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chleb chrupki, chrupiące
pieczywo, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, chrupki z pełnego
ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, czipsy na bazie mąki, czipsy na ba‑
zie zbóż, desery z muesli, granola jako płatki owsiane z dodatkiem
orzechów lub suszonych owoców, kremy czekoladowe do smarowa‑
nia, jadalne wafle, migdały w polewie czekoladowej, muesli, orzechy
w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe
do smarowania, pasty na bazie czekolady, płatki śniadaniowe, pie‑
czywa chrupkie, posypka czekoladowa, przekąski na bazie pszenicy,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski seza‑
mowe, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu,
przekąski wytwarzane z muesli, przekąski z kukurydzy, przekąski
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z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, suchary,
śniadaniowe płatki ryżowe, wafle ryżowe, zbożowe artykuły śniada‑
niowe.

(111) 304118
(220) 2017 04 11
(210) 470323
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) JAGODZIŃSKI CEZARY PPHU CERBER, Łowicz, PL.
(540) SOCKS BOX
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.02.01, 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież dziana, skarpety, pończochy, rajtuzy, rajstopy.
(111) 304119
(220) 2017 04 11
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) FCBIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) SKIN PROJECT
(540)

(210) 470327

(531) 27.05.01, 26.01.18, 25.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych, kosme‑
tyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, zestawy kosmetyków,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, balsamy do użyt‑
ku medycznego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, kre‑
my lecznicze, spraye lecznicze, leczniczy krem do twarzy, lecznicze
płyny do pielęgnacji ciała, balsamy do skóry o działaniu leczniczym.
(111) 304120
(220) 2017 04 11
(210) 470353
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) CYRUL‑KARPIŃSKA MAŁGORZATA, Warszawa, PL.
(540) MCK LEGAL
(540)

Kolor znaku: granatowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 304121
(220) 2017 04 11
(210) 470367
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) Frito‑Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) HYPER
(540)

(531) 27.05.02, 27.05.01
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(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych, innych materiałów
roślinnych lub ich kombinacji, włączając w to chipsy z kukurydzy,
chipsy tortilla, chipsy pita, chipsy ryżowe, ciasteczka ryżowe, kraker‑
sy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane przekąski, prażoną kukurydze
(popcorn), kandyzowaną prażoną kukurydzę (popcorn) i orzeszki
ziemne, przekąski do sosów (dipów), salsę, przekąski w postaci bato‑
nów, wszystkie zawarte w międzynarodowej klasie 30.

(111) 304122
(220) 2017 04 11
(210) 470370
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DRIFT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 29 chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy owocowe, orzechy preparowane, orzeszki ara‑
chidowe preparowane, płatki ziemniaczane, przekąski na bazie owo‑
ców, 30 batony, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao,
wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, cukierki, chipsy jako pro‑
dukty zbożowe, chrupki kukurydziane, kukurydza prażona, krakersy,
lody, suchary, pralinki, suchary, przekąski na bazie zboża, przekąski
słone na bazie mąki, snaki, słodycze, wyroby cukiernicze i piekarni‑
cze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owo‑
cowych, napoje energetyzujące nie do celów medycznych, napoje
energetyzujące zwierające kofeinę, napoje izotoniczne, lemoniada,
soki owocowe, piwo, owocowe nektary, soki warzywne jako napoje,
sorbety, woda mineralna, woda sodowa, woda stołowa.
(111) 304123
(220) 2017 04 11
(210) 470372
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) endorfinium
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki,
kredki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybiela‑
jące i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciw‑
potowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo‑perfumeria, olejki
eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszcze‑
nia zębów antyperspiranty, środki przeciwpotne, balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki, środki chemiczne do ożywiania ko‑
lorów do użytku domowego do prania, bazy do perfum kwiatowych,
saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust farby do brody,
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapa‑
chowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż leczni‑
cze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, krochmal‑apretura, krochmal do celów pralniczych,
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielę‑
gnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci,
sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające
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od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosme‑
tycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri jako mie‑
szanki zapachowe, preparaty do prania, preparaty do nabłyszcza‑
nia liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłusz‑
cze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wybielacze, odbarwiacze do celów kosme‑
tycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 304124
(220) 2017 04 12
(210) 470422
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) ROS‑Retail Outlet Shopping GmbH, Wiedeń, AT.
(540) do designer outlet Gdańsk
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czarny
(531) 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, do‑
radztwo organizacyjne odnośnie do optymalizacji organizacji i za‑
rządzania w zakresie centrów handlowych i sklepów handlu detalicz‑
nego, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów,
centrów handlowych i pasaży handlowych, usługi centrum handlo‑
wego, mianowicie zarządzanie centrum handlowym i marketing,
organizowanie i koordynacja codziennych procesów i usługi pomo‑
cy w centrum handlowym, mianowicie organizowanie i organizacja
imprez reklamowych, planowanie (pomoc) przy zarządzaniu dzia‑
łalnością gospodarczą sklepów handlu detalicznego i centrów han‑
dlowych i kompleksów handlowych, sporządzanie analiz rynkowych
dla handlu detalicznego, usługi doradztwa biznesowego w dziedzi‑
nie sprzedaży detalicznej i dystrybucji produktów, publikowanie
tekstów reklamowych, pomoc (planowanie) i doradztwo w kwe‑
stiach 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 graficzne‑
go do celów reklamowych, organizacja, przeprowadzanie i nadzoro‑
wanie 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, pu‑
blikacja wyrobów drukarni (także w postaci elektronicznej) do ce‑
lów reklamowych, reklamy radiowe, dekoracja wystaw sklepowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, redagowanie tekstów
reklamowych, promocja punktów sklepowych, centrów i pasaży
handlowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożycza‑
nie materiałów reklamowych, reklama korespondencyjna, kolportaż
próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja materiałów
reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą punktów sprzedaży i centrów handlowych,
prezentacja towarów i usług, pokazy towarów do celów promocyj‑
nych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych, także w ra‑
mach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów handlo‑
wych i biznesowych, również za pośrednictwem Internetu, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży towarów w sklepach, centrach han‑
dlowych i pasażach handlowych, usługi handlu detalicznego w za‑
kresie odzieży, obuwia i akcesoriów mody, usługi handlu detaliczne‑
go w zakresie tekstyliów domowych, łazienkowych i pościelowych
i bielizny pościelowej, usługi handlu detalicznego w zakresie toreb,
torebek, portmonetek i odzieży skórzanej oraz rękawiczek skórza‑
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nych, usługi handlu detalicznego w zakresie biżuterii, sztucznej bi‑
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 wyposa‑
żenia wnętrz, usługi handlu detalicznego w zakresie przyborów ku‑
chennych 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 spor‑
towych, krzeseł wysokich dla dzieci, siedzeń dla dzieci, fotelików
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do samochodów, artykułów
higienicznych dla niemowląt i małych dzieci, żywności dla niemow‑
ląt i małych dzieci i urządzeń do monitorowania niemowląt, usługi
handlu detalicznego w zakresie towarów kempingowych i do użyt‑
ku na świeżym powietrzu, usługi zestawiania ofert sprzedażowych
i handlowych dla klientów, 36 majątek nieruchomy, wynajem, pod‑
najem 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, admi‑
nistrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarzą‑
dzanie nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarządzanie finan‑
sami, 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, orga‑
nizowanie balów, loterii, konkursów piękności, przedstawień rozryw‑
kowych i konkursów.

(111) 304125
(220) 2017 04 12
(210) 470426
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) ROS‑Retail Outlet Shopping GmbH, Wiedeń, AT.
(540) do designer outlet Sosnowiec
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czarny
(531) 24.17.05, 24.17.07, 29.01.12, 26.04.16, 26.04.18
(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 cen‑
trum handlowego, mianowicie zarządzanie centrum handlowym
i marketing, organizowanie i koordynacja codziennych procesów
i usługi pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizowa‑
nie i organizacja imprez reklamowych, planowanie (pomoc) przy
zarządzaniu działalnością gospodarczą sklepów handlu detaliczne‑
go i centrów handlowych i kompleksów handlowych, sporządza‑
nie analiz rynkowych dla handlu detalicznego, usługi doradztwa
biznesowego w dziedzinie sprzedaży detalicznej i dystrybucji pro‑
duktów, publikowanie tekstów reklamowych, pomoc (planowanie)
i doradztwo w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakre‑
sie sklepów handlu detalicznego i przedsiębiorstw handlowych,
centrów i kompleksów handlowych, usługi badawcze i fidelizacji
klienta poprzez reklamę drogą pocztową (mailing), usługi w zakre‑
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, organizacja,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i programów wspiera‑
jących 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 drukami (także w postaci
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elektronicznej) do celów reklamowych, reklamy radiowe, dekoracja
wystaw sklepowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
redagowanie tekstów reklamowych, promocja punktów sklepo‑
wych, centrów i pasaży handlowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama ko‑
respondencyjna, kolportaż próbek, bezpośrednia reklama poczto‑
wa, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień, zarządzanie działalnością gospodarczą punktów sprze‑
daży i centrów handlowych, prezentacja towarów i usług, pokazy
towarów do celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja trans‑
akcji handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, orga‑
nizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, również za po‑
średnictwem Internetu, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży
towarów w sklepach, centrach handlowych i pasażach handlowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie odzieży, obuwia i akceso‑
riów mody, usługi handlu detalicznego w zakresie tekstyliów do‑
mowych, łazienkowych i pościelowych i bielizny pościelowej, usłu‑
gi handlu detalicznego w zakresie toreb, torebek, portmonetek
i odzieży skórzanej oraz rękawiczek skórzanych, usługi handlu deta‑
licznego w zakresie biżuterii, sztucznej biżuterii i zegarków, usługi
handlu detalicznego w zakresie artykułów sportowych i artykułów
dla sportowców, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów
drogeryjnych i perfumeryjnych, usługi handlu detalicznego w za‑
kresie mebli, oświetlenia i przedmiotów wyposażenia wnętrz, usłu‑
gi handlu detalicznego w zakresie przyborów kuchennych i wy‑
robów porcelanowych, wyrobów szklanych, sztućców, garnków
i patelni, usługi handlu detalicznego w zakresie okularów, okula‑
rów przeciwsłonecznych i wyrobów optycznych, usługi handlu de‑
talicznego w zakresie odzieży dla niemowląt i dzieci, zabawek dla
niemowląt, małych dzieci i dzieci, wózków dla dzieci i wózków spor‑
towych, krzeseł wysokich dla dzieci, siedzeń dla dzieci, fotelików
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do samochodów, artykułów
higienicznych dla niemowląt i małych dzieci, żywności dla niemow‑
ląt i małych dzieci i urządzeń do monitorowania niemowląt, usługi
handlu detalicznego w zakresie towarów kempingowych i do użyt‑
ku na świeżym powietrzu, usługi zestawiania ofert sprzedażowych
i handlowych dla klientów, 36 majątek nieruchomy, wynajem, pod‑
najem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie i dzierżawa lokali
handlowych i sklepów, rozwijanie finansowe projektów w zakresie
nieruchomości, usługi podmiotów odpowiedzialnych za budo‑
wę poprzez przygotowanie budowy pod względem finansowym,
administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarządzanie
finansami, emisja bonów wartościowych, emisja bonów upominko‑
wych i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kul‑
turalne, planowanie, organizowanie i prowadzenie imprez kultural‑
nych, sportowych i rozrywkowych, wystawianie spektakli na żywo,
organizowanie balów, loterii, konkursów piękności, przedstawień
rozrywkowych i konkursów.

(111) 304126
(220) 2017 04 12
(210) 470427
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) ROS‑Retail Outlet Shopping GmbH, Wiedeń, AT.
(540) do designer outlet Warszawa
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoczerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(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 cen‑
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trum handlowego, mianowicie zarządzanie centrum handlowym
i marketing, organizowanie i koordynacja codziennych procesów
i usługi pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizowa‑
nie i organizacja imprez reklamowych, planowanie (pomoc) przy
zarządzaniu działalnością gospodarczą sklepów handlu detaliczne‑
go i centrów handlowych i kompleksów handlowych, sporządza‑
nie analiz rynkowych dla handlu detalicznego, usługi doradztwa
biznesowego w dziedzinie sprzedaży detalicznej i dystrybucji pro‑
duktów, publikowanie tekstów reklamowych, pomoc (planowanie)
i doradztwo w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakre‑
sie sklepów handlu detalicznego i przedsiębiorstw handlowych,
centrów i kompleksów handlowych, usługi badawcze i fidelizacji
klienta poprzez reklamę drogą pocztową (mailing), usługi w zakre‑
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, organizacja,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i programów wspiera‑
jących 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 sklepo‑
wych, centrów i pasaży handlowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama ko‑
respondencyjna, kolportaż próbek, bezpośrednia reklama poczto‑
wa, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień, zarządzanie działalnością gospodarczą punktów sprze‑
daży i centrów handlowych, prezentacja towarów i usług, pokazy
towarów do celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja trans‑
akcji handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, orga‑
nizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, również za po‑
średnictwem Internetu, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży
towarów w sklepach, centrach handlowych i pasażach handlowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie odzieży, obuwia i akceso‑
riów mody, usługi handlu detalicznego w zakresie tekstyliów do‑
mowych, łazienkowych i pościelowych i bielizny pościelowej, usłu‑
gi handlu detalicznego w zakresie toreb, torebek, portmonetek
i odzieży skórzanej oraz rękawiczek skórzanych, usługi handlu deta‑
licznego w zakresie biżuterii, sztucznej biżuterii i zegarków, usługi
handlu detalicznego w zakresie artykułów sportowych i artykułów
dla sportowców, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów
drogeryjnych i perfumeryjnych, usługi handlu detalicznego w za‑
kresie mebli, oświetlenia i przedmiotów wyposażenia wnętrz, usłu‑
gi handlu detalicznego w zakresie przyborów kuchennych i wy‑
robów porcelanowych, wyrobów szklanych, sztućców, garnków
i patelni, usługi handlu detalicznego w zakresie okularów, okula‑
rów przeciwsłonecznych i wyrobów optycznych, usługi handlu de‑
talicznego w zakresie odzieży dla niemowląt i dzieci, zabawek dla
niemowląt, małych dzieci i dzieci, wózków dla dzieci i wózków spor‑
towych, krzeseł wysokich dla dzieci, siedzeń dla dzieci, fotelików
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do samochodów, artykułów
higienicznych dla niemowląt i małych dzieci, żywności dla niemow‑
ląt i małych dzieci i urządzeń do monitorowania niemowląt, usługi
handlu detalicznego w zakresie towarów kempingowych i do użyt‑
ku na świeżym powietrzu, usługi zestawiania ofert sprzedażowych
i handlowych dla klientów, 36 majątek nieruchomy, wynajem, pod‑
najem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie i dzierżawa lokali
handlowych i sklepów, rozwijanie finansowe projektów w zakresie
nieruchomości, usługi podmiotów odpowiedzialnych za budo‑
wę poprzez przygotowanie budowy pod względem finansowym,
administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarządzanie
finansami, emisja bonów wartościowych, emisja bonów upominko‑
wych i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kul‑
turalne, planowanie, organizowanie i prowadzenie imprez kultural‑
nych, sportowych i rozrywkowych, wystawianie spektakli na żywo,
organizowanie balów, loterii, konkursów piękności, przedstawień
rozrywkowych i konkursów.

(111) 304127
(220) 2017 04 12
(210) 470429
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polska Winieta
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 07.11.10, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń urucha‑
mianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, 12 pojazdy, urządzenia służące do poru‑
szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodar‑
czej, prace biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, 42 badania oraz usługi‑naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projek‑
towanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
45 usługi prawne‑licencjonowanie oprogramowania komputerowego,
usługi prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, tj. śledzenie skra‑
dzionych przedmiotów oraz kontrola bezpieczeństwa bagażu, usługi
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 304128
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) ŁUSZCZYŃSKI ROMAN, Częstochowa, PL.
(540) DecorVent
(540)

26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 chusteczki oczyszczające do higieny intymnej, chus‑
teczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, nawilżane
odświeżające chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączane prepa‑
ratami kosmetycznymi, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny‑
mi, nasączone chusteczki do oczyszczania.
(111) 304130
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) PROCTOLAN
(540)

(210) 470484

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 3 nawilżany papier toaletowy, papier toaletowy oczysz‑
czający, papier toaletowy pielęgnacyjny, papier toaletowy nasącza‑
ny preparatami kosmetycznymi, papier toaletowy nasączany płyna‑
mi kosmetycznymi.
(111) 304131
(220) 2017 04 13
(210) 470491
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) WRZESIEŃ MATEUSZ MTUNING, Rzeszów, PL.
(540) TURBO WORKS
(540)

(210) 470454

Kolor znaku: czarny, biały, jasnoniebieski
(531) 25.01.25, 25.12.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 belki stropowe metalowe, bramy metalowe, dachówki
metalowe, drabiny metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe,
kratki metalowe ochronne, kratownice metalowe, ograniczniki meta‑
lowe do bram, ogrodzenia metalowe, okiennice metalowe, okna me‑
talowe, okucia do drzwi i okien metalowe, przewody metalowe do in‑
stalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, rolety zewnętrzne metalowe,
rynny metalowe, słupy metalowe, pokrycia metalowe ścian, 11 apa‑
ratura i urządzenia chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia,
części instalacji do nawiewu dmuchaw, elementy grzejne, elektrycz‑
ne lampy, filtry powietrza do klimatyzacji, grille, grzejniki, instalacje
klimatyzacyjne, kaloryfery, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
instalacje do kąpieli, kolektory słoneczne, kominki, lampiony, nawil‑
żacze do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze wody,
pompy cieplne, instalacje, aparatura i urządzenia do oczyszczania po‑
wietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
wyciągi wentylacyjne, 37 prowadzenie usług w zakresie: budowa i na‑
prawa magazynów, czyszczenie i naprawa kotłów, instalowanie drzwi
i okien, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie
budynków, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń
kuchennych, obsługa pojazdów, rozbiórka budynków.
(111) 304129
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) SILVER John
(540)
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(210) 470482

(531) 24.15.01, 24.15.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04,

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 15.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 tłumiki wydechu do silników, chłodnice do silników,
wydechowe rury rozgałęźne do silników, zawory [części maszyn lub
silników], złącza [części silników], wentylatory do silników, turbosprę‑
żarki, 12 hamulce do pojazdów, korki do zbiorników paliwa [gazu]
w pojazdach, 17 przewody giętkie do chłodnic pojazdów, izolacyj‑
ne materiały ognioodporne, przewody łączące do wtrysku paliwa
do pojazdów.
(111) 304132
(220) 2017 04 14
(210) 470514
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LogiCrane
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 regały paletowe z metalu, regały [konstrukcje] z meta‑
lu do podpierania rur, regały [konstrukcje] z metalu do podpierania
kabli, magazyny metalowe, stalowe silosy magazynowe, pojemniki
metalowe [magazynowanie, transport], systemy regałów [struktury]
metalowe do magazynowania, metalowe konstrukcje, konstrukcje
przenośne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, przenośne
konstrukcje z metalu, przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
przenośne konstrukcje wykonane z metalu, metalowe konstrukcje
i budynki przenośne konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe [bu‑
downictwo], 7 sterowniki do wind, windy i podnośniki, urządzenia
napędowe do wind, napędy elektryczne do wind platformy parkin‑
gowe dla pojazdów [karuzelowe systemy parkingowe, podnośniki
[windy], podnośniki [urządzenia], dystrybutory automatyczne, au‑
tomatyczne instalacje przenośnikowe, ramiona układnie, dźwigi,
wyciągi [dźwigi], maszyny dźwigowe, 9 sprzęt do magazynowania
danych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych,
oprogramowanie, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie
przemysłowe, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie
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komputerowe, urządzenia zabezpieczające do wind, automatyczne
systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostę‑
pem, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, 20 regały, regały
[meble], regały metalowe, systemy półkowe [regały], regały do prze‑
chowywania, regały z metalu [meble], regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], regały metalowe [stojaki z półkami], półki maga‑
zynowe, 37 budowa i naprawa magazynów, instalowanie obiektów
i urządzeń magazynowych, instalacja wind, instalowanie wind, na‑
prawy lub konserwacja wind [windy], usługi montażu wind, instalo‑
wanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, naprawa i konserwa‑
cja wind, instalowanie i naprawa wind, prace budowlane w zakresie
konstrukcji stalowych, serwisowanie dźwigów, 39 magazynowanie,
wynajmowanie magazynów, wynajem magazynów, usługi magazy‑
nowe, magazynowanie dokumentów, magazynowanie mebli, ma‑
gazynowanie żywności, magazynowanie części, magazynowanie
odzieży, magazynowanie broszur, magazynowanie płynów, magazy‑
nowanie cieczy, magazynowanie kosmetyków, magazynowanie pa‑
czek, magazynowanie towarów, wynajem przestrzeni magazynowej,
wynajem miejsc magazynowych, magazynowanie urządzeń elek‑
trycznych, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie
i składowanie, magazynowanie części pojazdów, magazynowanie
w chłodniach, składowanie towarów w magazynach, świadczenie
usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazy‑
nowych, magazynowanie, przechowywanie pod nadzorem odzie‑
ży, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, składowanie
produktów rolnych w magazynach, składowanie zamrożonej żyw‑
ności w magazynach, udzielanie informacji związanych z usługami
magazynowania, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania
[transport], usługi związane z magazynowaniem towarów, maga‑
zynowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie urządzeń
do użytku domowego, magazynowanie elektronicznych nośników
danych lub dokumentów, usługi doradcze w zakresie magazyno‑
wania towarów, składowanie, składowanie farmaceutyków, towary
(składowanie-), składowanie towarów, transport i składowanie, in‑
formacja o składowaniu, usługi składowania towarów, 42 usługi pro‑
gramowania komputerowego do magazynowania danych, instalacja
oprogramowania sprzętowego, oprogramowanie komputerowe
(projektowanie-), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja-),
oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie-), oprogramowanie
komputerowe (instalacje-), instalacja oprogramowania komputero‑
wego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, opraco‑
wywanie oprogramowania komputerowego, opracowanie oprogra‑
mowania komputerowego, projektowanie systemów składowania.

(111) 304133
(220) 2017 04 14
(210) 470515
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) RotoMag
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 6 regały paletowe z metalu, regały [konstrukcje] z meta‑
lu do podpierania rur, regały [konstrukcje] z metalu do podpierania
kabli, magazyny metalowe, stalowe silosy magazynowe, pojemniki
metalowe [magazynowanie, transport], systemy regałów [struktury]
metalowe do magazynowania, metalowe konstrukcje, konstrukcje
przenośne metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, przenośne
konstrukcje z metalu, przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
przenośne konstrukcje wykonane z metalu, metalowe konstrukcje
i budynki przenośne, konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe [bu‑
downictwo], 7 sterowniki do wind, windy i podnośniki, urządzenia
napędowe do wind, napędy elektryczne do wind, platformy par‑
kingowe dla pojazdów [karuzelowe systemy parkingowe, podno‑
śniki [windy], podnośniki [urządzenia], dystrybutory automatyczne,
automatyczne instalacje przenośnikowe, ramiona układnic, dźwigi,
wyciągi [dźwigi], maszyny dźwigowe, 9 sprzęt do magazynowa‑
nia danych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych,
oprogramowanie, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie
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przemysłowe, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie
komputerowe, urządzenia zabezpieczające do wind, automatyczne
systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostę‑
pem, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, 20 regały, regały
[meble], regały metalowe, systemy półkowe [regały], regały do prze‑
chowywania, regały z metalu [meble], regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], regały metalowe [stojaki z półkami], półki maga‑
zynowe, 37 budowa i naprawa magazynów, instalowanie obiektów
i urządzeń magazynowych, instalacja wind, instalowanie wind, na‑
prawy lub konserwacja wind [windy], usługi montażu wind, instalo‑
wanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, naprawa i konserwa‑
cja wind, instalowanie i naprawa wind, prace budowlane w zakresie
konstrukcji stalowych, serwisowanie dźwigów, 39 magazynowanie,
wynajmowanie magazynów, wynajem magazynów, usługi magazy‑
nowe, magazynowanie dokumentów, magazynowanie mebli, ma‑
gazynowanie żywności, magazynowanie części, magazynowanie
odzieży, magazynowanie broszur, magazynowanie płynów, magazy‑
nowanie cieczy, magazynowanie kosmetyków, magazynowanie pa‑
czek, magazynowanie towarów, wynajem przestrzeni magazynowej,
wynajem miejsc magazynowych, magazynowanie urządzeń elek‑
trycznych, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie
i składowanie, magazynowanie części pojazdów, magazynowanie
w chłodniach, składowanie towarów w magazynach, świadczenie
usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazy‑
nowych, magazynowanie, przechowywanie pod nadzorem odzie‑
ży, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, składowanie
produktów rolnych w magazynach, składowanie zamrożonej żyw‑
ności w magazynach, udzielanie informacji związanych z usługami
magazynowania, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania
[transport], usługi związane z magazynowaniem towarów, maga‑
zynowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie urządzeń
do użytku domowego, magazynowanie elektronicznych nośników
danych lub dokumentów, usługi doradcze w zakresie magazyno‑
wania towarów, składowanie, składowanie farmaceutyków, towary
(składowanie-), składowanie towarów, transport i składowanie, in‑
formacja o składowaniu, usługi składowania towarów, 42 usługi pro‑
gramowania komputerowego do magazynowania danych, instalacja
oprogramowania sprzętowego, oprogramowanie komputerowe
(projektowanie-), oprogramowanie komputerowe (aktualizacja-),
oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie-), oprogramowanie
komputerowe (instalacje-), instalacja oprogramowania komputero‑
wego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, opraco‑
wywanie oprogramowania komputerowego, opracowanie oprogra‑
mowania komputerowego, projektowanie systemów składowania.

(111) 304134
(220) 2017 04 14
(210) 470524
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) DIPANI AMIT, Janki, PL.
(540) SWISSMAN
(510), (511) 21 suszarki do bielizny, durszlaki, cedzaki, cedzaki jako
przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba, deski
do krojenia do kuchni, kosze na chleb, miseczki, miski, miski ze szkła,
łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, pudełka na her‑
batę, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do prasowa‑
nia, pokrowce na deski do prasowania, dzbanki, dzbanki do kawy, nie‑
elektryczne dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne formy, foremki
do ciast jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice
nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne, gałki jako uchwyty
porcelanowe, naczynia, garnki, garnki do gotowania na parze, nieelek‑
tryczne garnki kuchenne jako komplety, młynki do użytku domowego,
ręczne gąbki do celów domowych, dozowniki do mydła, gofrownice
do ciast nieelektryczne, pędzle do golenia, naczynia, naczynia stoło‑
we, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, grille kuchen‑
ne, koziołki pod noże na stół, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne,
lejki, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci,
lodówki turystyczne, młynki do kawy ręczne, otwieracze do butelek,
pojemniki na kleje, łyżki do butów, wyciskacze do owoców nieelek‑
tryczne do celów domowych, patelnie, przybory kuchenne, młynki
do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków,
kubki, maselniczki, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, przybory
do użytku w gospodarstwie domowym, zestawy do przypraw, do‑
zowniki ręczników papierowych metalowe, rękawice do polerowania,
rękawice do prac domowych, rondelki, tygielki, rękawice ogrodnicze,
salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego, sitka do zapa‑
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rzania herbaty, spryskiwacze, sitka do herbaty, stoliki jako tace, tace
do użytku domowego, szczotki, szczoteczki do zębów, szczotki do bu‑
tów, szybkowary nieelektryczne, ściereczki do czyszczenia, tarki jako
sprzęt kuchenny, termosy, klamerki do mocowania bielizny na sznurze,
szmatki do czyszczenia, mopy, palniki do olejków zapachowe, łyżki
do mieszania jako przybory kuchenne, świeczniki.

(111) 304135
(220) 2017 04 14
(210) 470528
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) INSURANCE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IS INSURANCE SERVICE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 304136
(220) 2017 04 14
(210) 470529
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) BUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KRAKEN BAR
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, restauracje sa‑
moobsługowe, kafeterie [bufety], bary szybkiej obsługi [snack‑bary],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem.
(111) 304137
(220) 2017 04 14
(210) 470530
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) BUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BEIRUT HUMMUS BAR
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, restauracje samo‑
obsługowe, kafeterie [bufety], bary szybkiej obsługi [snack‑bary], obsłu‑
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 304138
(220) 2017 04 14
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) BULBOX
(540)

(210) 470534

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.07, 25.05.01
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, 5 środki grzybobójcze,
chwastobójcze, owadobójcze.
(111) 304139
(220) 2017 04 14
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) AGROLOK Najbliżej rolnika
(540)

Nr 4/2018

22 sznurki, worki, 31 pasze dla zwierząt, komponenty do wyrobu
pasz, śruta, mączki zwierzęce, nasiona roślin rolniczych.

(111) 304140
(220) 2017 04 14
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) QQPAK
(540)

(210) 470539

Kolor znaku: zielony, żołty, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 05.07.02, 05.11.13
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, 5 środki grzybobójcze,
chwastobójcze, owadobójcze.
(111) 304141
(220) 2017 04 18
(210) 470593
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) ZET TRANSPORT
(510), (511) 39 usługi transportowe, przewóz samochodami, w tym
ciężarowymi, przewozy specjalizowane: drobnicy, kontenerów, ła‑
dunków sypkich, chłodniczych, niebezpiecznych oraz wymagających
specjalnych warunków lokowania w pojazdach, pomoc w przypadku
awarii pojazdów w tym holowanie, podmiana naczep, dostarczanie
towarów w tym zamawianych korespondencyjnie, dystrybucja prze‑
syłek listowych i paczek, dystrybucja gazet, dostarczanie przesyłek,
przewożenie ładunków, transport przedmiotów wartościowych, logi‑
styka, spedycja, pośrednictwo w transporcie nie wyłączając transportu
morskiego, rezerwacja transportowa, transport i wyładunek odpadów,
usługi tranzytowe, usługi kurierskie, rozładunek, usługi kierowców,
składowanie w tym składowanie towarów, magazynowanie w tym
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, informacja o skła‑
dowaniu, magazynowaniu i transporcie, wypożyczanie pojazdów,
wypożyczanie samochodów, wynajem magazynów, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek, transport pa‑
sażerski, transport autobusowy, organizowanie podróży i wycieczek,
rezerwacja miejsc na wycieczki, pakowanie produktów i towarów.
(111) 304142
(220) 2017 04 18
(210) 470594
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) GRUPA PROFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GRUPA PROFBUD
(540)

(210) 470537

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.17
(510), (511) 1 komposty, nawozy rolnicze, 5 środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, środki owadobójcze, środki dezynsekcyjne,

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje nie‑
ruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
leasing finansowy, organizowanie finansowania projektów budowla‑
nych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
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pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie finanso‑
we, szacowanie kosztów naprawy (wycena finansowa), transakcje fi‑
nansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi
finansowania, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu,
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwa‑
terowania (mieszkania), zarządzanie finansami, zarządzanie nierucho‑
mością, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budo‑
wa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa
stoisk i sklepów targowych, budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czysz‑
czenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, kon‑
serwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciw‑
włamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i napra‑
wa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków,
konserwacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie, malowanie
i naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzew‑
czych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murar‑
stwo, mycie, nadzór budowlany, naprawa zamków, renowacja mebli,
rozbiórka budynków, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie,
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi szczeli‑
nowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie studni,
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drena‑
żu, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszcza‑
nia dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
zamiatanie dróg, 39 frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie,
informacja o transporcie, logistyka transportu, pakowanie towarów,
pojazdy (wypożyczanie), rezerwacja transportu, spedycja, transport,
wynajem autokarów, wynajem samochodów.

lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, lampy luminescencyjne
do oświetlenia, lampy łukowe, lampy oświetleniowe, lampy wyła‑
dowcze elektryczne do oświetlania, latarki, latarnie oświetleniowe,
latarnie weneckie, obudowy lamp, oprawki do lamp elektrycznych,
osłony do lamp, urządzenia i instalacje do oświetlenia, reflektory
do lamp, szkła do lamp, zawieszenia do lamp, żarniki do lamp elek‑
trycznych, lampy LED, lampy O LED.

(111) 304143
(220) 2017 04 18
(210) 470600
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) DUO flex
(540)

(111) 304147
(220) 2017 04 19
(210) 470640
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) OPERA NOVA W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) BYDGOSKI FESTIWAL OPEROWY
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 304144
(220) 2017 04 19
(210) 470614
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała, PL.
(540) zeolitherm
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, produkty che‑
miczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie preparaty,
środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyj‑
ne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne
naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń,
izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu
dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane nie‑
metalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styro‑
pianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, materia‑
ły wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.
(111) 304145
(220) 2017 04 19
(210) 470618
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) KRÓL DARIUSZ, Białogard, PL.
(540) Imperial 61 Dariusz Król
(510), (511) 11 abażury, stelaże do abażurów, górnicze lampy, klo‑
sze do lamp, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza,

(111) 304146
(220) 2017 04 19
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) DELI‑SUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski, PL.
(540) DE Li SUSZ
(540)

(210) 470632

Kolor znaku: zielony, beżowy, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.04, 05.03.15, 29.01.14
(510), (511) 29 warzywa suszone, suszone daktyle, suszone figi, śliw‑
ki suszone, suszona żurawina, suszone owoce, suszony ananas, su‑
szona papaja, suszone mango, suszone truskawki, suszone grzyby ja‑
dalne, mieszanki owoców suszonych, produkty z suszonych owoców,
skórki owocowe, przekąski na bazie suszonych owoców, mieszanki
przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetwo‑
rzonych, 30 sos suszony w proszku, batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców, płatki owsiane z dodatkiem
orzechów lub suszonych owoców, mieszanki spożywcze składające
się z płatków zbożowych i suszonych owoców.

Kolor znaku: czarny, czerwony, złoty
(531) 22.01.10, 22.01.21, 24.17.13, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 wystawianie i organizowanie przedstawień ope‑
rowych, operetkowych, musicalowych, baletowych, teatralnych,
koncertów muzycznych, innych form muzycznych i scenicznych,
produkcja i realizacja przedstawień muzycznych i teatralnych, or‑
ganizowanie występów aktorskich, imprez rozrywkowych, kultural‑
nych, konkursów, pokazów, koncertów, rezerwacja miejsc na spekta‑
kle, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji.
(111) 304148
(220) 2017 04 19
(210) 470642
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) OPERA NOVA W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) OPERA NOVA w Bydgoszczy
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, złoty
(531) 07.05.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 41 krzewienie kultury muzycznej‑teatralno‑baletowej,
poprzez organizowanie przy pomocy własnych i obcych zawodo‑
wych zespołów i solistów przedstawień operowych, operetkowych,
musicalowych, baletowych, koncertów i form muzycznych i scenicz‑
nych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizo‑
wanie i obsługa kongresów, konferencji, zjazdów, szkoleń, organizo‑
wanie balów, przyjęć, wypożyczanie dekoracji teatralnych, aparatury
oświetleniowej, usługi orkiestry, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, studio baletowe, teatralne, wokalne i muzyczne, naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie działalności kulturalnej,
usługi w zakresie prowadzenia teatru, usługi artystów teatralnych,
rezerwacja miejsc na spektakle.

(111) 304149
(220) 2017 04 19
(210) 470644
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) SPÓŁKA KOMUNALNA DORZECZE BIAŁEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów, PL.
(540) DORZECZE BIAŁEJ Spółka Komunalna Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 39 dostarczanie wody, dostarczanie wody [dystrybucja],
dostarczanie wody za pomocą rurociągów, dostarczanie wody za po‑
mocą rur [transport], magazynowanie wody w zbiornikach, opróż‑
nianie [usuwanie] zawartości zbiorników ściekowych, opróżnianie
[usuwanie] zawartości szamb, pozbywanie się [transport] ścieków,
transport rurociągami, transport wody rurociągami, udzielanie infor‑
macji związanych z usługami zaopatrzenia w wodę, usługi dostawy
wody rurociągami, usługi dystrybucji wody, usługi komunalne w po‑
staci zaopatrzenia w wodę, usługi komunalne w postaci dystrybucji
wody, usługi usuwania ścieków [transport], zaopatrywanie w wodę,
zaopatrywanie w wodę do użytku przemysłowego [transport], za‑
opatrywanie w wodę do użytku rolniczego [transport], zaopatrywa‑
nie w wodę do użytku domowego [transport], 40 demineralizowanie
wody, filtrowanie płynów, obróbka przemysłowa ścieków, obróbka
[recykling] niebezpiecznych płynów, obróbka ścieków, oczyszczanie
ścieków przemysłowych, oczyszczanie ścieków z procesów przemy‑
słowych, oczyszczanie wody, regeneracja wody, udzielanie informa‑
cji dotyczących usług uzdatniania wody, udzielanie informacji zwią‑
zanych z wynajmowaniem urządzeń do oczyszczania wody, usługi
oczyszczania wody na miejscu, usługi uzdatniania wody [deminera‑
lizowanie], usługi uzdatniania wody i/lub ścieków, usługi w zakresie
uzdatniania wody, usuwanie ścieków powstałych w procesach prze‑
mysłowych, uzdatnianie wody, uzdatnianie wody [oczyszczanie], wy‑
najem sprzętu do uzdatniania wody, wynajem urządzeń do oczysz‑
czania wody.
(111) 304150
(220) 2017 04 19
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) POLCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MYCARD
(540)

(210) 470645

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, pośred‑
nictwo pieniężne, usługi finansowe dotyczące emisji kart kredyto‑
wych z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
(111) 304151
(220) 2017 04 19
(210) 470647
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Malbork, PL.
(540) CROSS ISOTONIC Sports Drink

Nr 4/2018

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.24, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napój izotoniczny.
(111) 304152
(220) 2017 04 19
(210) 470649
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Grandes Amigos Café
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 30 ziarna kawy, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy,
koncentraty kawy, ekstrakty z kawy, napoje kawowe, napoje na ba‑
zie kawy, substytuty kawy, kawa, kawa mielona, kawa nienaturalna,
kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa granulowana, kawa
bezkofeinowa, mrożona kawa, kawa niepalona, kapsułki z kawą.
(111) 304153
(220) 2017 04 19
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) POLCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ŁatwyKredyt.pl
(540)

(210) 470651

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 udzielanie krótkoterminowych pożyczek konsu‑
menckich, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo kredytowe, le‑
asing finansowy.
(111) 304154
(220) 2017 04 19
(210) 470654
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sępólno
Krajeńskie, PL.
(540) swiatopalu.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwa‑
lające nabywcom wygodnie je oglądać i kupować w punktach han‑
dlowych i sklepach branżowych, hurtowniach oraz poprzez platfor‑
mę internetową: wszelkich produktów opałowych, w szczególności
węgiel ekogroszek, pellet, brykiet drzewny, drewno kominkowe.

Nr 4/2018
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(111) 304155
(220) 2017 04 19
(210) 470656
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) DIAMOS LILIANA LEWANDOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Kuźnia Raciborska, PL.
(540) DIAMOS
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.04.03, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 materiały ścierne, preparaty ścierne, papiery ścierne,
granulki ścierne, pasty ścierne, w szczególności pasty diamentowe,
rolki ścierne, paski ścierne, proszki do polerowania, w szczególno‑
ści proszki diamentowe, 7 maszyny ścierne, maszyny do skrawania,
tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], materiały ścierne [maszyny],
materiały ścierne [narzędzia do maszyn], koła ścierne [części ma‑
szyn], narzędzia ścierne będące częściami maszyn, polikrystaliczne
diamentowe narzędzia tnące do obróbki skrawaniem, ściernice [ma‑
szyny], szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszyny], tnące na‑
rzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia ceramiczne do maszyn,
końcówki ceramiczne [narzędzia do maszyn], maszyny do ostrzenia,
8 narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], narzędzia skrawające [narzę‑
dzia ręczne], przyrządy do ostrzenia, tarcze ścierne [narzędzia ob‑
sługiwane ręcznie], szmerglowe tarcze ścierne, kamienne narzędzia
ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], klocki [uchwyty] do papie‑
ru ściernego [narzędzia ręczne], ściernice [narzędzia ręczne], ścier‑
nice [części do narzędzi ręcznych], diamentowe noże do narzędzi
obsługiwanych ręcznie, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwa‑
nych ręcznie, diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], wgłęb‑
niki do twardościomierzy, obciągacze diamentowe, 9 płytki wzorco‑
we twardości, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, za pośrednictwem
sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży narzędzi ścier‑
nych i skrawających oraz części do tych narzędzi, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnych
punktów sprzedaży maszyn ściernych i skrawających oraz części
do tych maszyn, sprzedaż hurtowa i detaliczna, za pośrednictwem
sieci Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży środków ścier‑
nych i polerujących.
(111) 304156
(220) 2017 04 19
(210) 470657
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Smakami
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, gotowe
dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 ketchup, majonez, musz‑
tarda, ocet, przygotowany chrzan jako przyprawa, sosy zimne, sosy
gotowe, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, przyprawy, go‑
towe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu.
(111) 304157
(220) 2017 04 19
(210) 470658
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Malbork, PL.
(540) Obudź w sobie wojownika
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, bezalko‑
holowe napoje gazowane.
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(111) 304158
(220) 2017 04 19
(210) 470659
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Trener Finansowy
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania
i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowa‑
nie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, eksper‑
tyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów,
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i syste‑
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skompute‑
ryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych 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,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktu‑
alizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów
banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.
(111) 304159
(220) 2017 04 19
(210) 470660
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) ING Trener Finansowy
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania
i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowa‑
nie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, eksper‑
tyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów,
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i syste‑
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skompute‑
ryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych 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,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktu‑
alizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów
banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.
(111) 304160
(220) 2017 04 19
(151) 2017 10 19
(441) 2017 07 03
(732) POWIAT BIAŁOBRZESKI, Białobrzegi, PL.
(540) POWIAT BIAŁOBRZESKI Dobry klimat
(540)

(210) 470663

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały, żółty, granatowy,
zielony
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 przygotowywanie dokumentów reklamowych, orga‑
nizowanie imprez promujących powiat i gminę, rozpowszechnianie
materiałów promocyjnych, rozdawanie materiałów promocyjnych
opatrzonych znakiem towarowym, takich, jak: druki, formularze, cza‑
sopisma, kalendarze, katalogi, broszury, blankiety, afisze, plakaty, foto‑
grafie, gazety, skorowidze, książki, koperty, notesy, teczki, skoroszyty,
nalepki, chorągiewki, proporce i proporczyki, prospekty, widokówki,
długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakrycia głowy, koszulki, czapeczki,
szklanki, kufle, zabawki, maskotki, piłki, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, badania rynkowe, zarządzanie w dzia‑
łalności gospodarczej, reklamy, reklamy telewizyjne, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, ogłoszenia reklamowe,
39 turystyka, informacja turystyczna, usługi transportowe, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie wycieczek za wyjątkiem rezerwacji miejsc
w hotelach i pensjonatach,, 41 publikowanie dokumentów, edukacja,
informacje o ruchu drogowym, informacja o imprezach rozrywko‑
wych, informacja o rekreacji, organizowanie, prowadzenie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie konkursów w celach eduka‑
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie obozów wakacyjnych, usłu‑
gi w zakresie poprawiania kondycji, informacja o edukacji, organizo‑
wanie imprez sportowych, kultura fizyczna, .

(111) 304161
(220) 2017 04 19
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) kochaj.pl
(540)

(210) 470664

Kolor znaku: jasnobordowy
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.11
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kresko‑
wych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku, pamięci kompu‑
terowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku,
karty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i vi‑
deo, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 16 książki, bro‑
szury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospek‑
ty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały
piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi
w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach kom‑
puterowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych ba‑
zach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, inter‑
netowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni,
w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu
elektronicznego, programów komputerowych, usługi w zakresie sor‑
towania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpo‑
wszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów,
druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania da‑
nych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji
komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarzą‑
dzania 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 informa‑
cji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności za pośrednic‑
twem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w za‑
kresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi
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w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie
emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub ob‑
razu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych,
seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycz‑
nych online w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja wido‑
wisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udzia‑
łem 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 radio‑
wych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego
zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od‑
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez od‑
biorcę, 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 kom‑
puterowego i oprogramowania, usługi programowania komputero‑
wego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami kom‑
puterowymi, 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 ak‑
tualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powie‑
lania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie programo‑
wania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych,
usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi w za‑
kresie 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 te‑
lekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności
intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektu‑
alnej, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w za‑
kresie rejestracji domen internetowych.

(111) 304162
(220) 2017 04 19
(151) 2017 10 19
(441) 2017 07 03
(732) POWIAT BIAŁOBRZESKI, Białobrzegi, PL.
(540) POWIAT BIAŁOBRZESKI
(540)

(210) 470675

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, niebieski, czarny
(531) 01.01.05, 04.02.11, 03.07.02, 24.01.08, 24.01.13, 24.01.17,
24.01.18, 25.05.06, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 przygotowywanie dokumentów reklamowych, orga‑
nizowanie imprez promujących powiat i gminę, rozpowszechnianie
materiałów promocyjnych, rozdawanie materiałów promocyjnych
opatrzonych znakiem towarowym, takich, jak: druki, formularze,
czasopisma, kalendarze, katalogi, broszury, blankiety, afisze, plaka‑
ty, fotografie, gazety, skorowidze, książki, koperty, notesy, teczki,
skoroszyty, nalepki, chorągiewki, proporce i proporczyki, prospekty,
widokówki, długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakrycia głowy, koszul‑
ki, czapeczki, szklanki, kufle, zabawki, maskotki, piłki, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, badania rynkowe, zarządza‑
nie w działalności gospodarczej, reklamy, reklamy telewizyjne, orga‑
nizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, ogłoszenia
reklamowe, 39 turystyka, informacja turystyczna, usługi transpor‑
towe, zwiedzanie turystyczne, organizowanie wycieczek za wyjąt‑
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kiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach,, 41 publikowanie
dokumentów, edukacja, informacje o ruchu drogowym, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie,
prowadzenie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo‑
wanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, orga‑
nizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie obozów wakacyjnych,usługi w zakresie poprawiania
kondycji, informacja o edukacji, organizowanie imprez sportowych,
kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych.

(111) 304163
(220) 2017 04 19
(210) 470679
(151) 2017 10 19
(441) 2017 07 03
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) HOLIST agro
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 35 publikowanie tekstów re‑
klamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygo‑
towywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych,
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych, internetowych, on‑line, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, prepa‑
ratów, środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społeczno‑
ściowych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym
informacyjne, statystyczne, naukowe, do celów edukacyjnych w for‑
mie papierowej jak i on‑line, kształcenie praktyczne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, sympozjów, szkoleń,, 44 usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 304164
(220) 2017 04 20
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) WACŁAWSKI ADAM, Borówiec, PL.
(540) FRUZIA
(540)

(210) 470682

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały, brązowy, zielony, niebieski,
jasnoniebieski, ciemnoróżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 21.03.19, 13.01.01, 21.01.25,
05.07.16, 01.01.01, 01.01.02, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi artystyczne polegające na śpiewaniu piose‑
nek, recytacji wierszy, czytaniu opowiadań.
(111) 304165
(220) 2017 04 20
(210) 470703
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) NOWACKI BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE REBANO RENATA, Poznań, PL.
(540) ReBaNo 1996 r
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, niebieski
(531) 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13, 06.01.02
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(510), (511) 11 urządzenia do chłodzenia, 35 usługi sprzedaży hurto‑
wej i detalicznej komponentów, części, urządzeń oraz kompletnych
instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp
ciepła i innych OZE oraz innych urządzeń, które w swojej części za‑
wierają instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, pom‑
py ciepła i inne OZE lub też służą do produkcji, montażu i naprawy
instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp
ciepła i innych OZE., 37 usługi budowlane, naprawy komponentów,
części, urządzeń oraz kompletnych instalacji chłodniczych, klimaty‑
zacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła i innych OZE oraz innych
urządzeń, które w swojej części zawierają instalacje chłodnicze, kli‑
matyzacyjne, wentylacyjne, pompy ciepła i inne OZE lub też służą
do produkcji, montażu i naprawy instalacji chłodniczych, klimaty‑
zacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła i innych OZE, usługi insta‑
lacyjne komponentów, części, urządzeń oraz kompletnych instalacji
chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła i in‑
nych OZE oraz innych urządzeń, które w swojej części zawierają insta‑
lacje chłodnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, pompy ciepła i inne
OZE lub też służą do produkcji, montażu i naprawy instalacji chłodni‑
czych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła i innych OZE.,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kultural‑
na, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie.

(111) 304166
(220) 2017 04 21
(210) 470731
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) Flo
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty i preparaty do prania, proszki i płyny do pra‑
nia, płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin, wybielacze
do tkanin, odplamiacze do tkanin, krochmal, preparaty odplamiające
i odkamieniające, detergenty, detergenty do użytku domowego, de‑
tergenty do zmywania naczyń, płyny i preparaty do mycia naczyń,
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki i prepara‑
ty myjące, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku
w gospodarstwach domowych, uniwersalne preparaty czyszczące,
płyny i środki do mycia szyb, preparaty wybielające do użytku domo‑
wego, produkty do usuwania plam, preparaty odtłuszczające do ce‑
lów domowych, preparaty do udrażniania rur, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, nasączone ściereczki do polerowania,
środki do mycia owoców i warzyw, aromaty w aerozolu przezna‑
czone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do po‑
mieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające
powietrze, mydła, 5 środki i preparaty dezynfekujące, odkażające,
bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania ro‑
bactwa do użytku w gospodarstwach domowych, mydła antybakte‑
ryjne i dezynfekujące, odświeżacze powietrza, odświeżacze do tka‑
nin, odświeżacze do odzieży, preparaty do neutralizacji zapachów.
(111) 304167
(220) 2017 04 21
(210) 470748
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 26
(732) Zott SE & Co. KG, Mertingen, DE.
(540) Zott Chwila mlecznej przyjemności od 1926 roku
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 mleko, nabiał, mianowicie mleko pitne, zsiadłe mleko,
maślanka, jogurt, jogurt owocowy, jogurty pitne, jogurt z dodatkiem
czekolady lub kakao, bezalkoholowe napoje mleczne, kefir, śmieta‑
na, biały ser, twaróg z owocami i ziołami, desery na bazie mleka, ma‑
sło, ser i wyroby z sera, mleko i serwatka w proszku jako żywność dla
ludzi, z dodatkami lub bez, pasty do smarowania (zawierające tłusz‑
cze), koktajle mleczne, serwatka, 30 puddingi, lody jadalne, proszki
do sporządzania lodów, trwałe wyroby piekarnicze i cukiernicze,
gotowe do spożycia ciastka i wafle, napoje na bazie kakao, puddingi
ryżowe.

(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, kremy, emulsje, pły‑
ny, żele, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli,
środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i środki
przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielę‑
gnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznok‑
ci, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki
do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne,
artykuły toaletowe.

(111) 304168
(220) 2017 04 21
(210) 470751
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GRODZISZCZANKA
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa.

(111) 304171
(220) 2017 04 21
(210) 470766
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) TOMASZYCKA‑TOŁŁOCZKO GABRIELA GABGA,
Warszawa, PL.
(540) BRUMMCIUCH
(510), (511) 25 odzież, odzież dla dzieci, pajace, śpiochy, kaftaniki,
body, śliniaki, spódnice, sukienki, bluzy, bluzki, bolerka, kamizelki,
swetry, pulowery, koszule, koszulki, T‑shirty, spodnie, spodenki, szor‑
ty, legginsy, getry, bezrękawniki, kurtki, płaszcze, kombinezony, piża‑
my, szlafroki, skarpety, getry, rajstopy, leginsy, wyprawki dziecięce(o‑
dzież), okrycia głowy, obuwie, 35 reklama, marketing, udostępnianie
Informacji handlowych w Internecie, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży na rzecz osób trze‑
cich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż Internetowa: odzieży,
obuwia i nakryć głowy.

(111) 304169
(220) 2017 04 21
(210) 470752
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Natur Tabs RECALCIN COMPLEX BUDOWA CHRZĄSTKI
STAWOWEJ
(540)

(111) 304172
(220) 2017 04 21
(210) 470777
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) BOYAKHCHYAN ARMEN ICHIBAN, Warszawa, PL.
(540) MASAMI SUSHI
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, jasnoczerwony, biały,
ciemnoniebieski
(531) 02.09.22, 26.02.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i substancje
farmaceutyczne do użytku profilaktycznego i leczniczego, produk‑
ty i substancje do użytku we wzmocnieniu chrząstki stawowej, su‑
plementy diety, środki sanitarne do celów medycznych, żywność
do celów leczniczych, środki dietetyczne do celów leczniczych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, pre‑
paraty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowa‑
ne w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek,
preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceu‑
tyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej,
preparaty w postaci kropli, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów
medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycz‑
nych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów farma‑
ceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów
farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych,
pastylki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie
wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub wy‑
ciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi
z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy,
pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie
wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub wy‑
ciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi
z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy,
kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie
wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i/lub wy‑
ciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi
z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(111) 304170
(220) 2017 04 21
(210) 470753
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BEAUTY BY ANN

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 28.03.99, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 304173
(220) 2017 04 24
(210) 470808
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) KACPRZAK WOJCIECH MACGRAF DESIGN, Piaseczno, PL.
(540) VELTISS
(510), (511) 16 opakowania z papieru, opakowania z kartonu, karto‑
nowe pudełka, papierowe pudełka, składane pudełka kartonowe,
chusteczki higieniczne, chusteczki do nosa papierowe, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, szyldy reklamowe z tektu‑
ry, tablice reklamowe z kartonu, drukowany materiał promocyjny,
35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, reklama, w szcze‑
gólności reklama graficzna, udostępnianie powierzchni reklamowej,
produkowanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, wykonywanie materiałów reklamowych, produkcja wizu‑
alnych materiałów reklamowych, publikowanie materiałów, tekstów
i treści reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych,
rozpowszechnianie reklamy na rzecz osób trzecich, promowanie to‑
warów i usług osób trzecich, promocja sprzedaży, doradztwo doty‑
czące ww. usług, informacja o ww. usługach.
(111) 304174
(220) 2017 04 24
(210) 470817
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE PERFOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, PL.
(540) PEREKO
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(540)

Kolor znaku: biały, szary, żółty
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, kotły grzewcze do cen‑
tralnego ogrzewania na paliwo ciekłe, stałe i gazowe, nagrzewnice
powietrzno
‑wodne, kotły przemysłowe, kanały kominowe do ko‑
tłów grzewczych, rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające
do kotłów grzewczych, grzejniki, wymienniki ciepła, filtry jako części
instalacji: domowych i przemysłowych, wyciągi kominowe, paleniska,
ruszty paleniskowe, palniki, pompy cieplne, rury kotłowe centralnego
ogrzewania, wymienniki i zasobniki ciepła, wyciągi i regulatory do wy‑
ciągów dla ogrzewnictwa, 37 usługi w zakresie montażu, przeglądów,
konserwacji, remontów i modernizacji kotłów grzewczych, grzejników
i instalacji centralnego ogrzewania, 42 prace badawcze i rozwojowe
w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie kotłów grzewczych i instala‑
cji centralnego ogrzewania, badania i analizy techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, doradztwo
techniczne i technologiczne w zakresie produkcji i eksploatacji kotłów
grzewczych, wzornictwo przemysłowe, doradztwo w zakresie ochro‑
ny środowiska, doradztwo w zakresie doboru kotłów grzewczych.
(111) 304175
(220) 2017 04 24
(210) 470840
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) JAGIELLONIA‑BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540) J
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 24.01.03, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie klubu sportowego w szczególności w za‑
kresie piłki nożnej i gier zespołowych, kultura fizyczna, wynajmowanie
stadionów, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowe‑
go, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe oraz zawo‑
dy sportowe, sędziowanie sportowe, nauczanie i edukacja, szkolenia
w zakresie kultury fizycznej, szkolenia sportowe, usługi szkolenia za‑
wodników sportowych, produkcja filmów, reportaży, programów tele‑
wizyjnych i radiowych, usługi w zakresie wynajmowania studia nagra‑
niowego, filmowego, usługi w zakresie organizacji i produkcji nagrań
filmowych i dźwiękowych, usługi w zakresie organizacji imprez arty‑
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie
obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
MP3 ze stron www poprzez Internet.
(111) 304176
(220) 2017 04 24
(210) 470845
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) ANIMEX‑ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Pasztet Prochowicki
(540)

Kolor znaku: żołty, biały, czerwony
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pasztety, w tym mięsne, drobiowe, mięsno
‑warzywne, drobiowo‑warzywne.
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(111) 304177
(220) 2017 04 24
(210) 470857
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) KĘDZIERSKI GABRIEL HPA AUTO‑SERWIS, Rzeszów, PL.
(540) HPA TEST
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna części samochodowych, 37 dia‑
gnostyka, obsługa i naprawa samochodów, regeneracja części samo‑
chodowych.
(111) 304178
(220) 2017 04 24
(210) 470859
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) MILLENNIUM Marsh.mallows air air mash mallows BELGIUM
PRODUCT
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, czarny, biały, niebieski, szary,
żółty, różowy
(531) 01.01.01, 04.05.03, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żyw‑
ności, 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 warzy‑
wami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, blo‑
ki 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 wy‑
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo‑
wane, 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 [kaj‑
mak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, innych
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gim‑
bap [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, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kuku‑
rydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo‑
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
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składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukier‑
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, 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 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 kuli‑
narnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przy‑
prawa], pasty czekoladowe 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, plac‑
ki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmięk‑
czania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł‑
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na‑
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin
strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane
do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinar‑
nego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki natural‑
ne, 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 natural‑
ny], 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 kuli‑
narnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świą‑
tecznych 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].

(111) 304179
(220) 2017 04 24
(210) 470860
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) REBOOSTER
(510), (511) 9 komputery, programy komputerowe [oprogramowa‑
nie do pobrania], 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamo‑
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla‑
mie, fakturowanie, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da‑
nych, komputerowe zarządzanie plikami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, rekla‑
ma korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, wynaj‑
mowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy interneto‑
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 emisja bonów
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wartościowych, faktoring, organizacja zbiórek, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informa‑
cji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko‑
rzystanie karty członkowskiej, 41 organizowanie loterii, 42 oprogra‑
mowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo‑rozwojowe nad nowy‑
mi produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi graficzne.

(111) 304180
(220) 2017 04 24
(210) 470862
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) SHARYNOV YEVHENII, Dniepr, UA.
(540) Oskar Le Grand Petite Complimente
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty‑preparaty do żyw‑
ności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze
inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na pa‑
rze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], pre‑
paraty usztywniające do bitej śmietany, 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, cu‑
kier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cynamon
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przypra‑
wa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekora‑
cje 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 żyw‑
nościowych, innych 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, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier
ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadzie‑
wane], jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki
z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, keczup, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, ku‑
kurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka‑
sza], 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 cukiernicze], makarony, maltoza,
marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapio‑
ki, 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, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, 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 ry‑
żowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa,
pasta z soi [przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pa‑
sty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cie‑
ście (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 lio‑
filizowane, których głównym składnikiem jest makaron], potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, prepa‑
raty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, produkty spożyw‑
cze 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 (ja‑
pońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinar‑
nych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa],
skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów
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spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do piecze‑
nia], sojowa mąka, sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałat‑
kowe, 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 [alde‑
hyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor‑
ska 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].

(111) 304181
(220) 2017 04 24
(210) 470864
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wasilków, PL.
(540) W BROWAR WASZCZUKOWE
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 304182
(220) 2017 04 24
(210) 470875
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) PLETI AGNIESZKA FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN,
Kraków, PL.
(540) Poland Business Run
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi marketingowe, 41 orga‑
nizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie kon‑
ferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
seminariów.
(111) 304183
(220) 2017 04 25
(210) 470889
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) SYLIMAVIT
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 304184
(220) 2017 04 25
(210) 470910
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) VENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) veneo
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza‑
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, ba‑
dania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz‑
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nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia
reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, eko‑
nomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe za‑
rządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradz‑
two biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro‑
dukcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna,
reklamy on‑line, reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklamy radiowe, rekla‑
my telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne ze‑
stawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi dorad‑
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic rekla‑
mowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów rekla‑
mowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie infor‑
macji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicz‑
nego, audyt skomputeryzowany, audyt stawek za media dla osób
trzecich, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, bada‑
nia w zakresie wizerunku korporacyjnego, usługi reklamowe służące
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, aktualizo‑
wanie stron internetowych, reklama biznesowych stron interneto‑
wych, doradztwo biznesowe, konsultacje dotyczące optymalizacji
wyszukiwarek, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego,
konsultacje w zakresie zatrudnienia, przygotowywanie reklam, pu‑
blikacja reklam, produkcja reklam, reklamy kinowe, umieszczanie re‑
klam, kompilacja reklam, rozpowszechnianie reklam, promocja
sprzedaży, marketing dotyczący promocji, promocja [reklama] kon‑
certów, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
promocja targów do celów handlowych, usługi w zakresie promocji,
zarządzanie promocją sławnych osób, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie promocji biz‑
nesu, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, konsultacje w zakre‑
sie promocji działalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzeda‑
ży napojów, promocja on‑line sieci komputerowych i stron interneto‑
wych, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, pomoc w zarzą‑
dzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące pro‑
mocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków
audiowizualnych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi w zakresie promocji działalno‑
ści gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi w za‑
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic‑
twem telefonu, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, modelki i modele do celów reklamowych
i promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane
z promocją sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli do celów pro‑
mocji sprzedaży, usługi promocji działalności gospodarczej świad‑
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, zarządzanie
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programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, reklama
i marketing stron internetowych on‑line, usługi reklamowe, w szcze‑
gólności w zakresie promocji towarów, promocje sprzedaży w punk‑
cie sprzedaży, na rzecz innych, usługi promocji działalności gospo‑
darczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu,
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, reklama bizneso‑
wych stron internetowych, organizacja subskrypcji usług interneto‑
wych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi marke‑
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter‑
netu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, indeksowanie stron interneto‑
wych w celach handlowych lub reklamowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on‑line, usługi doradztwa w zakre‑
sie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, promo‑
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, porady w zakresie marketingu, analiza
w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, pomoc w za‑
kresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, udzielanie in‑
formacji dotyczących marketingu, doradztwo reklamowe i marketin‑
gowe, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi doradztwa
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
usługi w zakresie marketingu produktów, badania rynku i badania
marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów,
marketing towarów i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo marke‑
tingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi marketingo‑
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi konsul‑
tingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi w zakresie
marketingu baz danych, doradztwo biznesowe w zakresie marketin‑
gu strategicznego, badania w dziedzinie strategii marketingowych,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, organizacja i przepro‑
wadzanie wydarzeń marketingowych, sporządzanie raportów do ce‑
lów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketin‑
gowego, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi marketin‑
gowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno
‑marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i pu‑
blicity, promocja, reklama i marketing stron internetowych on‑line,
doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marke‑
tingowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośred‑
nictwem bloga, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, doradztwo i zarządzanie bizneso‑
we w zakresie działalności marketingowej, usługi reklamowe i mar‑
ketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingo‑
wych na rzecz osób trzecich, porady w zakresie działalności gospo‑
darczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowe‑
go, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych,
usługi w zakresie strategii biznesowych, konsultacje w zakresie ba‑
dan biznesowych, 38 zapewnianie dostępu do platform handlu elek‑
tronicznego w Internecie, udostępnianie internetowego forum dys‑
kusyjnego, udostępnianie forów internetowych on
‑line,
przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy interneto‑
we [przesyłanie wiadomości internetowych], usługi dostawców
usług internetowych (ISP), przesyłanie wiadomości za pośrednic‑
twem witryny internetowej, zapewnianie dostępu do portali interne‑
towych na rzecz osób trzecich, 41 kursy szkoleniowe w zakresie pla‑
nowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, usługi rozrywkowe dostarczane przez In‑
ternet, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, pu‑
blikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, wykłady na temat umiejętności marketingowych, usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, kursy
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szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z re‑
klamą, promocją, marketingiem i biznesem, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting
stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron interneto‑
wych, hosting serwerów, oprogramowanie jako usługa [SaaS], two‑
rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach in‑
ternetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów kom‑
puterowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero‑
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii infor‑
macyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi szyfrowania danych, wynajmowanie serwerów WWW, moni‑
toring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elek‑
tronicznego, hosting platform przeznaczonych do handlu elektro‑
nicznego przez Internet, programowanie oprogramowania do plat‑
form handlu elektronicznego, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron interneto‑
wych, doradztwo komputerowe, doradztwo projektowe, doradztwo
technologiczne, programowanie spersonalizowanych stron interne‑
towych, usługi utrzymywania stron internetowych, usługi projekto‑
wania wyszukiwarek internetowych, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, usługi testowania użyteczności witryn inter‑
netowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projek‑
towanie i opracowywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymy‑
wanie witryn internetowych, programowanie oprogramowania
do platform internetowych, tworzenie stron internetowych dla in‑
nych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi testo‑
wania obciążenia stron internetowych, doradztwo w dziedzinie bez‑
pieczeństwa internetowego, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów interne‑
towych, tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne‑
go, projektowanie stron domowych i stron internetowych, usługi
w zakresie tworzenia witryn internetowych, aktualizowanie stron in‑
ternetowych dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie
stron głównych i stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych do telefonów komórkowych, projektowanie
i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, doradztwo zwią‑
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradz‑
two w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych,
doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron interneto‑
wych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trze‑
cich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na tele‑
fony komórkowe, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron interneto‑
wych dla osób trzecich, hosting strony internetowej on‑line do two‑
rzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośred‑
nictwem strony internetowej, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on‑line
na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane przechowywanie infor‑
macji biznesowych.

(111) 304185
(220) 2017 04 25
(210) 470916
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Dalsza, PL.
(540) TRANSSYSTEM Moving industries forward
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalo‑
we, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje hali, konstrukcje
metalowe przenośne, szkielety budynków, budowle oraz hale meta‑
lowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe i ich trzony, maszty
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe
budowlane, okucia metalowe, palety transportowe metalowe, pa‑
lety i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki transporto‑
we podwieszane, przenośniki transportu saniowego (skidowego),
przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki podło‑
gowe, przenośniki płytkowe, przenośniki rolkowe, narzędzia ręczne
sterowane mechanicznie, urządzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki,
obudowy maszyn, transportery, urządzenia podnośnikowe, urzą‑
dzenia transportu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, kon‑
strukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn i urządzeń,
montaż przenośników transportowych, montaż konstrukcji stalo‑
wych, doradztwo inżynieryjne (doradztwo budowlane), 39 trans‑
port wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, maszyn
i urządzeń.

(111) 304186
(220) 2017 04 25
(210) 470918
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) KASIURAK ANDRZEJ PANDOR BILLBOARDS, Rzeszów, PL.
(540) Deco Kennel
(540)

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 20 budy dla psów, budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, klatki dla zwierząt, 42 usługi projektowania mebli, bud
i klatek dla zwierząt, usługi dekoracji wnętrz, usługi wzornictwa prze‑
mysłowego.
(111) 304187
(220) 2017 04 25
(210) 470928
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Dalsza, PL.
(540) TRANSSYSTEM
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 14.01.02, 14.03.20, 26.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje me‑
talowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje hali, kon‑
strukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, budowle
oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe
i ich trzony, maszty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
okładziny metalowe budowlane, okucia metalowe, palety trans‑
portowe metalowe, palety i pojemniki transportowe metalowe,
7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośniki transportu
saniowego (skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubeł‑
kowe, przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urządzenia
dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn, transportery,
urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcznego,
19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, konstrukcyjne materiały
niemetalowe, 37 montaż maszyn i urządzeń, montaż przenośni‑
ków transportowych, montaż konstrukcji stalowych, doradztwo
budowlane, 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie
budynków, hal, maszyn i urządzeń.
(111) 304188
(151) 2017 10 17

(220) 2017 04 25
(441) 2017 06 19
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(732) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Dalsza, PL.
(540) TRANSSYSTEM Moving industries forward
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 14.01.02, 14.03.20, 26.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje me‑
talowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje hali, kon‑
strukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, budowle
oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe
i ich trzony, maszty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
okładziny metalowe budowlane, okucia metalowe, palety trans‑
portowe metalowe, palety i pojemniki transportowe metalowe,
7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośniki transportu
saniowego (skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubeł‑
kowe, przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urządzenia
dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn, transportery,
urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcznego,
19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, konstrukcyjne materiały
niemetalowe, 37 montaż maszyn i urządzeń, montaż przenośni‑
ków transportowych, montaż konstrukcji stalowych, doradztwo
budowlane, 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie
budynków, hal, maszyn i urządzeń.
(111) 304189
(220) 2017 04 25
(210) 470931
(151) 2017 10 17
(441) 2017 06 19
(732) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Dalsza, PL.
(540) TRANSSYSTEM
(540)

(531) 14.01.02, 14.03.20, 27.05.01, 26.13.25, 26.05.04
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje me‑
talowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje hali, kon‑
strukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, budowle
oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe
i ich trzony, maszty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
okładziny metalowe budowlane, okucia metalowe, palety trans‑
portowe metalowe, palety i pojemniki transportowe metalowe,
7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośniki transportu
saniowego (skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubeł‑
kowe, przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urządzenia
dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn, transportery,
urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcznego,
19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, konstrukcyjne materiały
niemetalowe, 37 montaż maszyn i urządzeń, montaż przenośni‑
ków transportowych, montaż konstrukcji stalowych, doradztwo
budowlane, 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie
budynków, hal, maszyn i urządzeń.
(111) 304190
(220) 2017 04 25
(210) 470932
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Dalsza, PL.
(540) TRANSSYSTEM Moving industries forward
(540)

(210) 470930
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01
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(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje me‑
talowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje hali, kon‑
strukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, budowle
oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe
i ich trzony, maszty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
okładziny metalowe budowlane, okucia metalowe, palety trans‑
portowe metalowe, palety i pojemniki transportowe metalowe,
7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośniki transportu
saniowego (skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubeł‑
kowe, przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urządzenia
dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn, transportery,
urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcznego,
19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, konstrukcyjne materiały
niemetalowe, 37 montaż maszyn i urządzeń, montaż przenośni‑
ków transportowych, montaż konstrukcji stalowych, doradztwo
budowlane, 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie
budynków, hal, maszyn i urządzeń.

(111) 304191
(220) 2017 04 25
(210) 470933
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Dalsza, PL.
(540) TRANSSYSTEM
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalo‑
we, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje hali, konstrukcje
metalowe przenośne, szkielety budynków, budowle oraz hale meta‑
lowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe i ich trzony, maszty
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe
budowlane, okucia metalowe, palety transportowe metalowe, pa‑
lety i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki transporto‑
we podwieszane, przenośniki transportu saniowego (skidowego),
przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki podło‑
gowe, przenośniki płytkowe, przenośniki rolkowe, narzędzia ręczne
sterowane mechanicznie, urządzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki,
obudowy maszyn, transportery, urządzenia podnośnikowe, urzą‑
dzenia transportu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, kon‑
strukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn i urządzeń,
montaż przenośników transportowych, montaż konstrukcji stalo‑
wych, doradztwo inżynieryjne (doradztwo budowlane), 39 trans‑
port wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, maszyn
i urządzeń.
(111) 304192
(220) 2017 04 25
(210) 470934
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Dalsza, PL.
(540) TRANSSYSTEM Moving industries forward
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje meta‑
lowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje hali, kon‑
strukcje metalowe przenośne, szkielety budynków, budowle
oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe
i ich trzony, maszty metalowe, materiały konstrukcyjne metalo‑
we, okładziny metalowe budowlane, okucia metalowe, palety
transportowe metalowe, palety i pojemniki transportowe me‑
talowe, 7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośni‑
ki transportu saniowego (skidowego), przenośniki taśmowe,
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przenośniki kubełkowe, przenośniki podłogowe, przenośniki
płytkowe, przenośniki rolkowe, narzędzia ręczne sterowane me‑
chanicznie, urządzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy
maszyn, transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia
transportu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe,
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn i urzą‑
dzeń, montaż przenośników transportowych, montaż konstruk‑
cji stalowych, doradztwo inżynieryjne (doradztwo budowlane),
39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków,
hal, maszyn i urządzeń.

(111) 304193
(220) 2017 04 26
(210) 470975
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE RZECZPOSPOLITA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DETEKTYW
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki da‑
nych, publikacje elektroniczne, 16 ilustrowane albumy, czasopi‑
sma, publikacje drukowane, gazety, materiały drukowane, rysunki,
książki, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, prenumerata
gazet, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla‑
mowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie
reklam prasowych, skomputeryzowana edycja tekstów, tworzenie
tekstów reklamowych, organizowanie targów i wystaw, 41 wyda‑
wanie czasopism, dystrybucja filmów, publikacja gazet elektronicz‑
nych on‑line, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż
reklamowe, w Internecie, publikacja elektroniczna on‑line periody‑
ków i książek, wydawanie audiobooków.
(111) 304194
(220) 2017 04 26
(210) 470976
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE RZECZPOSPOLITA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DETEKTYW extra
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki da‑
nych, publikacje elektroniczne, 16 ilustrowane albumy, czasopi‑
sma, publikacje drukowane, gazety, materiały drukowane, rysunki,
książki, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, prenumerata
gazet, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla‑
mowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie
reklam prasowych, skomputeryzowana edycja tekstów, tworzenie
tekstów reklamowych, organizowanie targów i wystaw, 41 wyda‑
wanie czasopism, dystrybucja filmów, publikacja gazet elektronicz‑
nych on‑line, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, publikacja elektroniczna on‑line periody‑
ków i książek, wydawanie audio booków.
(111) 304195
(220) 2017 04 26
(210) 470985
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Dalsza, PL.
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(540) TRANSSYSTEM
(540)

(540)

Kolor znaku: grantowy, czerwony, biały
(531) 26.11.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalo‑
we, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje hali, konstrukcje
metalowe przenośne, szkielety budynków, budowle oraz hale meta‑
lowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe i ich trzony, maszty
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe
budowlane, okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki transportowe pod‑
wieszane, przenośniki transportu saniowego (skidowego), przenośniki
taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki podłogowe, przenośni‑
ki płytkowe, przenośniki rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mecha‑
nicznie, urządzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn,
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcz‑
nego, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, konstrukcyjne materiały
niemetalowe, 37 montaż maszyn i urządzeń, montaż przenośników
transportowych, montaż konstrukcji stalowych, doradztwo inżynieryj‑
ne (usługi budowlane), 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projekto‑
wanie budynków, hal, maszyn i urządzeń.
(111) 304196
(220) 2017 05 12
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GeoTraxx
(540)

Kolor znaku: srebrny, różowy, zielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 19.07.01, 25.01.15, 25.01.17, 05.07.08, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, cydr.
(111) 304199
(220) 2017 04 27
(210) 471010
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) ŚLUSARCZYK PAWEŁ CD3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) CD3D CENTRUM DRUKU 3D
(540)

(210) 471552

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 18.01.08, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi informa‑
tyczne.
(111) 304197
(220) 2017 06 02
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz, PL.
(540) zielone WARZYWA
(540)
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(210) 472497

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, mu‑
sujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niega‑
zowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nek‑
tary: owocowe, warzywne, owocowo‑warzywne, soki zagęszczone,
przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe,
węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy,
drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygo‑
towywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, eks‑
trakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami.
(111) 304198
(220) 2017 04 27
(210) 471007
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warka, PL.
(540) dobre BERRY dobre BERRY Z NAJLEPSZYCH ODMIAN
POLSKICH OWOCÓW

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 04.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów i próbek
w postaci druków, plakatów, prospektów, broszur, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, usługi reklamowania
i sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej‑Internet, oferowa‑
nie do sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego, doradz‑
two i konsulting w zakresie doboru metod i technik reklamowania,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące rekla‑
my prasowej, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące
zarządzania marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dzie‑
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w za‑
kresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy,
konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsul‑
tacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm,
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc
w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, po‑
rady w zakresie marketingu, usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze od‑
noszące się do akcji promocyjnych, usługi doradcze w zakresie mar‑
ketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usług konsultacyjne
w zakresie marketingu, usług konsultacyjne w zakresie marketingu
bezpośredniego, usług konsultingowe w zakresie marketingu interne‑
towego, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 41 usługi wydaw‑
nicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi wydawnicze
w zakresie utworów muzycznych, usługi wydawnicze za pośrednic‑
twem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakre‑
sie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie książek
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i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie eventów wydawniczych, szkolenia edu‑
kacyjne, szkolenia biznesowe.

(111) 304200
(220) 2017 04 27
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) MOKRZYCKI ADAM SERVICES, Warszawa, PL.
(540) AUDIO VIDEO SHOW
(540)

(210) 471017

Kolor znaku: jasnoniebieski, różowy
(531) 26.03.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 marketing, ogłoszenia prasowe i reklamowe, organi‑
zowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, reklama, usługi w zakresie informacji handlowej
i informacji o działalności gospodarczej.
(111) 304201
(220) 2015 04 22
(210) 441688
(151) 2016 12 22
(441) 2015 08 03
(732) ŁUKASZ PAWEŁ P.U.H. ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława, PL.
(540) KURCZE PIECZONE
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, restauracje, usługi cateringo‑
we, dania na wynos, bary szybkiej obsługi serwujące dania, w tym
dania z kurczaków.
(111) 304202
(220) 2017 04 26
(210) 470986
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) DERLACKI ŁUKASZ, Warszawa, PL; KASIAK KATARZYNA,
LEGIONOWO, PL.
(540) A ARS RETAIL GROUP
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 negocjowanie umów, analizy kosztów, analizy rynko‑
we, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 doradztwo w zakresie najmu powierzch‑
ni handlowych, biurowych i komercyjnych, pomoc w wyszukiwaniu
powierzchni handlowych, biurowych i komercyjnych do wynajęcia,
37 budowa sklepów i salonów firmowych, generalne wykonawstwo
Inwestycji, usługi zarządzania realizacją projektów Inwestycyjnych,
doradztwo w zakresie budownictwa, instalowanie, konserwacja oraz
naprawy maszyn i urządzeń dla sklepów i biur, nadzór budowlany,
42 sporządzanie projektów architektonicznych, opracowywanie do‑
kumentacji budowlanej, projektowanie sklepów i salonów firmowych,
projektowanie wystroju wnętrz, doradztwo architektoniczne, opraco‑
wywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 304203
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) abc ANTISEPTIC BARRIER CARTON
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.02.07, 26.02.08

(210) 471401
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(510), (511) 16 etykiety nie z materiału tekstylnego, materiały druko‑
wane, publikacje drukowane, wydruki graficzne, wyroby z kartonu,
35 usługi w zakresie tworzenia marki [reklama i promocja], dostar‑
czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej do celów reklamy i sprzedaży, badania marketingowe, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw lub targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej
i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, dystrybucja
materiałów reklamowych‑druków, prospektów, broszur, katalogów,
ulotek, folderów, usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego
oraz za pomocą Internetu w zakresie opakowań z tektury lub papie‑
ru dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
42 usługi w zakresie projektowania opakowań, wzornictwo przemy‑
słowe, usługi graficzne.

(111) 304204
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) koopress
(540)

(210) 471402

(531) 27.05.01, 24.15.02, 24.15.13, 24.17.08
(510), (511) 16 etykiety nie z materiału tekstylnego, materiały druko‑
wane, publikacje drukowane, wydruki graficzne, wyroby z kartonu,
35 usługi w zakresie tworzenia marki [reklama i promocja], dostar‑
czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej do celów reklamy i sprzedaży, badania marketingowe, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw lub targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej
i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, dystrybucja
materiałów reklamowych‑druków, prospektów, broszur, katalogów,
ulotek, folderów, usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego
oraz za pomocą Internetu w zakresie opakowań z tektury lub papie‑
ru dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
42 usługi w zakresie projektowania opakowań, wzornictwo przemy‑
słowe, usługi graficzne.
(111) 304205
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) koo tea
(540)

(210) 471403

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 24.17.08, 24.15.02,
24.15.13
(510), (511) 30 herbaty.
(111) 304206
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProSelect
(540)

(531) 27.05.01

(210) 471405
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(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.

lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.

(111) 304207
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProStik
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.

(210) 471407

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.
(111) 304208
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProCholterol
(540)

(210) 471409

(531)
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła

(111) 304209
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProMigren
(540)

(111) 304210
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProDeacid
(540)

(210) 471410

(210) 471411

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
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pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.

(111) 304211
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProSlimer
(540)

(210) 471412

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.
(111) 304212
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) BorelissPro
(540)

(210) 471414

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.
(111) 304213
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Good Life

(210) 471415
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.
(111) 304214
(220) 2017 05 09
(210) 471416
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) INTENO
(510), (511) 3 nawilżane chusteczki kosmetyczne, kosmetyki, 5 pielu‑
chomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, podkłady medycz‑
ne, wkładki higieniczne, pieluchy i inne wyroby chłonne dla celów
sanitarnych i do użytkowania przez osoby cierpiące na nietrzymanie
moczu, 16 chusteczki higieniczne, 24 podkłady na łóżko.
(111) 304215
(220) 2017 05 09
(210) 471418
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) LUXMAT‑TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LUXMAT TELECOM
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej, telefony, karty
telefoniczne, modemy telefoniczne, terminale telefoniczne, baterie
do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów,
urządzenia do telefonii bezprzewodowej, centrale telefoniczne,
kodowane karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonów ko‑
mórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych, obudowy
wymienne do telefonów komórkowych, urządzenia telefoniczne
do łączności wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w po‑
jazdach, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, dzwonki
do pobierania do telefonów komórkowych, oprogramowanie gier
komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, oprogra‑
mowanie komputerowe do zdalnego sterowania zestawami telefo‑
nicznymi i radiotelefonicznymi, czyste i zapisane magnetyczne no‑
śniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy
gier komputerowych, programy komputerowe jako software łado‑
walny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii
komórkowej, 35 usługi sprzedaży w zakresie elektrycznych artyku‑
łów użytku domowego, oprogramowania, sprzętu komputerowego,
elektronicznego, telekomunikacyjnego i części, sprzętu biurowego,
drukarek, kserokopiarek, telefonów, kart telefonicznych, modemów
i terminali telefonicznych, baterii do telefonów komórkowych, zesta‑
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wów słuchawkowych do telefonów, urządzeń do telefonii bezprze‑
wodowej, centrali telefonicznych, kodowanych kart telefonicznych,
oprogramowania do telefonów komórkowych, przewodów USB
do telefonów komórkowych, obudów wymiennych do telefonów
komórkowych, urządzeń telefonicznych do łączności wewnętrznej,
telefonów komórkowych do użytku w pojazdach, grafiki do pobrania
do telefonów komórkowych, dzwonków do pobierania do telefonów
komórkowych, oprogramowania gier komputerowych do użytku
na telefonach komórkowych, oprogramowania komputerowego
do zdalnego sterowania zestawami telefonicznymi i radiotelefonicz‑
nymi, czystych i zapisanych magnetycznych nośników danych, my‑
szy komputerowych, notesów elektronicznych, programów gier
komputerowych, programów komputerowych jako software łado‑
walny, programów komputerowych nagranych, urządzeń do na‑
wigacji dla pojazdów, urządzeń do nawigacji satelitarnej, urządzeń
do nadawania, przekazywania i odbierania działających w systemie
telefonii komórkowej, 37 usługi instalacji, konserwacji i naprawy
urządzeń elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj‑
nych, urządzeń do zaopatrzenia w wodę, usługi instalacji, konserwa‑
cji i naprawy systemów i urządzeń wodociągowo‑kanalizacyjnych,
usługi instalacji, konserwacji i naprawy sieci telekomunikacyjnych,
linii telefonicznych, linii transmisyjnych, systemów komputerowych,
sprzętu radiotelefonicznego, telefonów, komputerów, instalowanie
systemów odkurzania centralnego, instalowanie zintegrowanych
sieci radiowych oraz skomputeryzowanych systemów informacyj‑
nych, usługi instalacji sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa,
instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunika‑
cyjnego, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, sprzętu
telefonicznego, sprzętu audiowizualnego, usługi doradcze związane
z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi do‑
radcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
usługi budowlane i konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi naprawy budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi doradcze w zakresie usług budow‑
lanych, usługi modernizacji instalacji: do klimatyzacji budynków,
do wentylacji budynków, do ogrzewania budynków, usługi instalacji
osprzętu i wyposażenia w budynkach, usługi dozorcze i pielęgnacji
budynków, usługi dozorowania i stróżowania, wynajem maszyn, na‑
rzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem maszyn
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, doradztwo inżynie‑
ryjne w zakresie usług budowlanych, doradztwo w zakresie inżynierii
wodno‑lądowej, 38 telekomunikacja, udostępnianie i dostarczanie
instalacji telekomunikacyjnych oraz telekonferencyjnych, udzielanie
informacji dotyczących telekomunikacji, transmisja i odbiór informa‑
cji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji,
usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi call
center, 42 badania i analizy techniczne, instalowanie, konserwowa‑
nie, aktualizowanie, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowania budowlanego oraz inspekcji
budowlanej, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych, usługi w zakresie monitorowania systemów bez‑
pieczeństwa komputerowego, opracowywanie oprogramowania
do bezpiecznych operacji w sieci, usługi w zakresie ochrony, bezpie‑
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, projektowa‑
nie i doradztwo techniczne, projektowanie i planowanie technicz‑
ne sprzętu telekomunikacyjnego oraz sieci telekomunikacyjnych,
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, usługi
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, za‑
pewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami
komputerowymi, hosting stron internetowych, usługi architekto‑
niczne i inżynieryjne, badania inżynieryjne, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, usługi zarządzania projektami inżynieryjny‑
mi, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi w zakresie
inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne dotyczące technologii
informacyjnej, projektowanie i opracowywanie produktów inżynie‑
ryjnych, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska,
doradztwo w zakresie inżynierii wodno‑lądowej, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii budowlanej, 45 usługi zabezpieczania bu‑
dynków, usługi informacyjne i doradcze w zakresie bezpieczeństwa,
usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi elektronicz‑
nego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

1373

(111) 304216
(220) 2017 05 09
(210) 471419
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) LUXMAT‑TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LUXMAT
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej, telefony, karty
telefoniczne, modemy telefoniczne, terminale telefoniczne, baterie
do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów,
urządzenia do telefonii bezprzewodowej, centrale telefoniczne,
kodowane karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonów ko‑
mórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych, obudowy
wymienne do telefonów komórkowych, urządzenia telefoniczne
do łączności wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w po‑
jazdach, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, dzwonki
do pobierania do telefonów komórkowych, oprogramowanie gier
komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, oprogra‑
mowanie komputerowe do zdalnego sterowania zestawami telefo‑
nicznymi i radiotelefonicznymi, czyste i zapisane magnetyczne no‑
śniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy
gier komputerowych, programy komputerowe jako software łado‑
walny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii
komórkowej, 35 usługi sprzedaży w zakresie elektrycznych artyku‑
łów użytku domowego, oprogramowania, sprzętu komputerowego,
elektronicznego, telekomunikacyjnego i części, sprzętu biurowego,
drukarek, kserokopiarek, telefonów, kart telefonicznych, modemów
i terminali telefonicznych, baterii do telefonów komórkowych, zesta‑
wów słuchawkowych do telefonów, urządzeń do telefonii bezprze‑
wodowej, centrali telefonicznych, kodowanych kart telefonicznych,
oprogramowania do telefonów komórkowych, przewodów USB
do telefonów komórkowych, obudów wymiennych do telefonów
komórkowych, urządzeń telefonicznych do łączności wewnętrznej,
telefonów komórkowych do użytku w pojazdach, grafiki do pobrania
do telefonów komórkowych, dzwonków do pobierania do telefonów
komórkowych, oprogramowania gier komputerowych do użytku
na telefonach komórkowych, oprogramowania komputerowego
do zdalnego sterowania zestawami telefonicznymi i radiotelefonicz‑
nymi, czystych i zapisanych magnetycznych nośników danych, my‑
szy komputerowych, notesów elektronicznych, programów gier
komputerowych, programów komputerowych jako software łado‑
walny, programów komputerowych nagranych, urządzeń do na‑
wigacji dla pojazdów, urządzeń do nawigacji satelitarnej, urządzeń
do nadawania, przekazywania i odbierania działających w systemie
telefonii komórkowej, 37 usługi instalacji, konserwacji i naprawy
urządzeń elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj‑
nych, urządzeń do zaopatrzenia w wodę, usługi instalacji, konserwa‑
cji i naprawy systemów i urządzeń wodociągowo‑kanalizacyjnych,
usługi instalacji, konserwacji i naprawy sieci telekomunikacyjnych,
linii telefonicznych, linii transmisyjnych, systemów komputerowych,
sprzętu radiotelefonicznego, telefonów, komputerów, instalowanie
systemów odkurzania centralnego, instalowanie zintegrowanych
sieci radiowych oraz skomputeryzowanych systemów informacyj‑
nych, usługi instalacji sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa,
instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunika‑
cyjnego, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, sprzętu
telefonicznego, sprzętu audiowizualnego, usługi doradcze związane
z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi do‑
radcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
usługi budowlane i konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi naprawy budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi doradcze w zakresie usług budow‑
lanych, usługi modernizacji i instalacji: do klimatyzacji budynków,
do wentylacji budynków, do ogrzewania budynków, usługi instalacji
osprzętu i wyposażenia w budynkach, usługi dozorcze i pielęgnacji
budynków, usługi dozorowania i stróżowania, wynajem maszyn, na‑
rzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem maszyn
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, doradztwo inżynie‑
ryjne w zakresie usług budowlanych, doradztwo w zakresie inżynierii
wodno lądowej, 38 telekomunikacja, udostępnianie i dostarczanie
instalacji telekomunikacyjnych oraz telekonferencyjnych, udzielanie
informacji dotyczących telekomunikacji, transmisja i odbiór informa‑
cji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji,

1374

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi call
center, 42 badania i analizy techniczne, instalowanie, konserwowa‑
nie, aktualizowanie, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowania budowlanego oraz inspekcji
budowlanej, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych, usługi w zakresie monitorowania systemów bez‑
pieczeństwa komputerowego, opracowywanie oprogramowania
do bezpiecznych operacji w sieci, usługi w zakresie ochrony, bezpie‑
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, projektowa‑
nie i doradztwo techniczne, projektowanie i planowanie technicz‑
ne sprzętu telekomunikacyjnego oraz sieci telekomunikacyjnych,
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, usługi
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, za‑
pewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami
komputerowymi, hosting stron internetowych, usługi architekto‑
niczne i inżynieryjne, badania inżynieryjne, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, usługi zarządzania projektami inżynieryjny‑
mi, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi w zakresie
inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne dotyczące technologii
informacyjnej, projektowanie i opracowywanie produktów inżynie‑
ryjnych, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska,
doradztwo w zakresie inżynierii wodno‑lądowej, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii budowlanej, 45 usługi zabezpieczania bu‑
dynków, usługi informacyjne i doradcze w zakresie bezpieczeństwa,
usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi elektronicz‑
nego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 304217
(220) 2017 05 09
(210) 471420
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ProviMax
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowla‑
nych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 304218
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) FOOD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) deli
(540)

(210) 471421

(111) 304219
(220) 2017 05 09
(210) 471422
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 26
(732) AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UBEZPIECZENIA MAJĄ ADRES AVIVA.PL
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, in‑
formacje finansowe, usługi ubezpieczeniowe.
(111) 304220
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) MEGA DISPOSABLES S.A., Aharnes, GR.
(540) wet hankies by Mega

(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 chusteczki nasączane środkami dezynfekującymi i pre‑
paratami przeciwbakteryjnymi, biocydy.
(111) 304221
(220) 2017 05 08
(210) 471348
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) SALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) ASAMI
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista.
(111) 304222
(220) 2017 05 08
(210) 471349
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) WIEROŃSKI MAREK BEARTON WYDAWNICTWO
FONOGRAFICZNE, Warszawa, PL.
(540) BeArton
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.06
(510), (511) 9 płyty kompaktowe: audio i video, kasety: audio i video
i opakowania do nich, 16 okładki, publikacje takie jak: książki, gaze‑
ty, katalogi, afisze, broszury, czasopisma, dokumenty, gazety, druki,
reprodukcje, prospekty, śpiewniki, odbitki graficzne, formularze, fo‑
tografie, papier do pisania listów, nalepki, naklejki jako materiały pi‑
śmienne, plakaty, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 42 usłu‑
gi projektowania oprogramowania komputerowego.
(111) 304223
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) DICTUM
(510), (511) 5 fungicydy.

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi ca‑
teringu zewnętrznego, organizacja cateringu na imprezy urodzi‑
nowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), serwowanie napojów alkoholowych, usługi
barowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów.

(210) 471427

Nr 4/2018

(210) 471369

(111) 304224
(220) 2017 05 09
(210) 471371
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE.
(540) DANEEL
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia i zwalczania szkodników, in‑
sektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 304225
(220) 2017 05 09
(210) 471385
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) STAND‑UP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STAND‑UP POLSKA
(540)

(531) 16.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [roz‑
rywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk.

Nr 4/2018
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(111) 304226
(220) 2017 05 09
(210) 471390
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) TEKNOS‑OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) INVEST PRO
(510), (511) 2 farby, lakiery i środki zapobiegające korozji, 35 usługi
selekcji i przedstawienia asortymentu usług związanych ze sprzedażą
farb, lakierów i środków zapobiegających korozji tak, aby ich nabywca
mógł dokonać między nimi wyboru – prowadzone tradycyjnie lub on
‑line w tym za pośrednictwem Internetu: świadczenie usług reklamo‑
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, prowadzenie usług promocji i sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 304227
(220) 2017 05 09
(210) 471391
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) TEKNOS‑OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) INVEST PRO PRIMER
(510), (511) 2 farby, lakiery i środki zapobiegające korozji, 35 usługi
selekcji i przedstawienia asortymentu usług związanych ze sprzedażą
farb, lakierów i środków zapobiegających korozji tak, aby ich nabywca
mógł dokonać między nimi wyboru‑prowadzone tradycyjnie lub on
‑line w tym za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług reklamo‑
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, prowadzenie usług promocji i sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 304228
(220) 2017 03 03
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) KAŁKA NATALIA, Dębno Polskie, PL.
(540) KapuCup
(540)

(210) 471397
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mochirurgiczne, usługi medyczne przeprowadzane poprzez lasery
i urządzenia medyczne, usługi peelingów dermatologicznych.

(111) 304230
(220) 2017 04 27
(210) 471019
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ABSOLUTE OILS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy do ce‑
lów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi do ciała, kre‑
my 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 kosmetyczny‑
mi, 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 kosme‑
tycznych, płyny po goleniu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], bawełniane płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspi‑
ranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty perfu‑
meryjne, 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 ką‑
pieli, lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceu‑
tyczne, 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) 304231
(220) 2017 04 27
(210) 471023
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt, PL.
(540) MODELOWE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, niebieski
(531) 17.05.25, 24.17.25, 25.07.20, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 miarki [naczynia pomiarowe], pojemniki szklane głę‑
bokie do pomiarów, 21 pojemniki kuchenne, pojemniki ze szkła,
pojemniki z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa do‑
mowego], miarki, w szczególności miarki do mleka i do wody.
(111) 304229
(220) 2017 04 27
(210) 471018
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) PANKOWSKA‑PRYT EDYTA, PANKOWSKA JANINA ESKULAP
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) ep
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi ginekologiczne, usługi medyczne, usługi do‑
radztwa dietetycznego, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowot‑
nej, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi medyczne
w zakresie leczenia skóry, zapewnianie leczenia medycznego, ofero‑
wanie terapii laserowej do leczenia chorób, usługi leczenia chrapa‑
nia, usługi medycyny estetycznej, usługi flebologiczne, usługi der‑

(531) 03.11.07, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w za‑
kresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przed‑
siębiorstw franchisingowych, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, 41 przedszkola, edukacja przedszkolna, informacja
o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 43 opieka nad dziećmi
w żłobkach.
(111) 304232
(220) 2017 04 27
(210) 471027
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) BROWAR HOPKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) HOP KINS BROWAR
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.11.15, 02.01.23
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi browarnicze,
wynajem urządzeń browarniczych.
(111) 304233
(220) 2017 04 27
(210) 471029
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, PL.
(540) Związek biało‑czerwone mięso
(510), (511) 16 publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, pu‑
blikacje drukowane, publikacje edukacyjne, materiały drukowane,
kalendarze, ulotki, gazety, periodyki, czasopisma, drukowane foldery
informacyjne, biuletyny informacyjne, 29 tuszki drobiowe, tusze wie‑
przowe, wołowe, mięso drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny,
wędliny drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, wyroby garmaże‑
ryjne z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny,
podroby drobiowe, konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dzi‑
czyzny, buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, jaja jadal‑
ne, jaja w proszku, przetwory jajczarskie‑sałatki z jajek, pasty jajeczne,
dziczyzna i przetwory z dziczyzny, mięso i jego przetwory, wędliny,
przetwory mięsno‑warzywne, mrożonki mięsno‑warzywne, paszte‑
ty, 35 reklama i marketing, reklama promocyjna projektów badaw‑
czych, promowanie działalności gospodarczej, reklama w Internecie
dla osób trzecich, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, ad‑
ministrowanie programami lojalności konsumenta, pomoc i porady
dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, pora‑
dy i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, profesjo‑
nalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo bizne‑
sowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe,
doradztwo dotyczące organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich, opracowywanie i organizowanie kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji o działal‑
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie
promocji przedsiębiorstw, usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, konsul‑
tacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm,
organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, doradztwo biznesowe
w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, zapewnia‑
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień han‑
dlowych, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich, 41 publikowanie gazet, perio‑
dyków, katalogów i broszur, wydawanie czasopism, publikowanie
czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych,
publikowanie książek, czasopism, publikowanie multimedialne ma‑
gazynów, czasopism i gazet, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie seminariów szkoleniowych, pro‑
wadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], prowadzenie seminariów i kon‑
gresów, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo‑
waniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto‑
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo‑
waniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego,
usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne zwią‑
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zane z technologią żywności, świadczenie usług edukacyjnych w za‑
kresie zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące ochrony
środowiska, organizowanie konkursów edukacyjnych, wydawanie
biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania pu‑
blikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty rekla‑
mowe, 42 usługi badawcze w rolnictwie, usługi badawcze w zakresie
rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów
stosowanych w rolnictwie, badania dotyczące hodowli zwierząt,
kontrola hodowli żywego inwentarza, testowanie hodowli żywego
inwentarza, badania dotyczące hodowli żywego inwentarza, eksper‑
tyzy w zakresie technologii, usługi doradcze dotyczące ochrony śro‑
dowiska, ocena zagrożeń środowiskowych, doradztwo techniczne,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicz‑
nych stosowanych w rolnictwie, doradztwo w zakresie zapewniania
jakości, kontrola jakości, testowanie jakości produktów do celów cer‑
tyfikacji, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich
do celów certyfikacji, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub
standardów, 45 doradztwo prawne, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych związanych z prowa‑
dzeniem działalności gospodarczej.

(111) 304234
(220) 2017 04 27
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) KASPRZAK CEZARY, Poręby Stare, PL.
(540) OBYWATELE RP
(540)

(210) 471031

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 zegarki, wyroby jubilerskie, medale, medale pamiątko‑
we, emblematy ozdobne, 16 materiały introligatorskie, fotograficzne,
piśmiennicze, szkoleniowe i instruktażowe, opakowania papierowe,
czcionki drukarskie, matryce, przybory biurowe, gazety, czasopisma,
magazyny, komiksy, albumy, książki, podręczniki, biuletyny, ulotki,
afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmien‑
nicze, kalendarze, 25 odzież, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie
reklamy, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamo‑
wych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno
‑reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak
koszulki, emblematy ozdobne, obróbka tekstów, wykonywanie eks‑
pertyz w zakresie działań reklamowych i doradztwo w tym zakresie,
badanie opinii publicznej, przeprowadzanie sondaży i badania rynko‑
we, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych i bazach danych, usługi wykonywania
i udostępniania danych statystycznych, usługi w zakresie promocji
organizacji społecznych, organizacji pozarządowych zajmujących
się propagowaniem zasad państwa demokratycznego, idei społecz‑
nych, idei i programów gospodarczych, w kontekście propagowania
i ochrony zasad państwa demokratycznego, usługi w zakresie pro‑
mocji idei państwa demokratycznego realizowanych przez osoby
i organizacje społeczne i pozarządowe, public relations, aukcje pu‑
bliczne, sprzedaż filmów i nagrań video o charakterze informacyjnym
i edukacyjno‑szkoleniowym, 36 usługi finansowe, usługi zbierania
funduszy na cele polityczne lub społeczne, charytatywne zbieranie
funduszy, w tym poprzez imprezy, loterie fantowe, loterie, składki,
sponsorowanie, zbiórki pieniędzy, dotacje i pomoc finansowa, za‑
rządzanie i monitorowanie funduszy, pośrednictwo w pozyskiwaniu
finansowania tworzenia i realizacji projektów pro publico bono, finan‑
sowanie i sponsorowanie osób i projektów, finansowanie projektów
społecznych, administrowanie majątkiem osób trzecich, usługi in‑
formacyjne i konsultacyjne w tym za pośrednictwem elektronicznej
strony internetowej, związane z usługami finansowymi, zbieraniem
funduszy, dotacjami i pomocą finansową, projektami społecznymi
i pro publico bono, 41 działalność wydawnicza, usługi kształcenia
oraz organizowanie i prowadzenie konkursów, konferencji, semi‑
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nariów i szkoleń, prowadzenie loterii, publikowanie książek i czaso‑
pism, publikowanie tekstów, także on‑line i na nośnikach, informacja
o książkach, czasopismach, usługi cyfrowego obrazowania, imprezy
społeczne, kongresy, usługi reporterskie, usługi dostarczania i udo‑
stępniania rozrywki, w tym przez Internet, w szczególności w postaci:
gier, programów, audiobooków, e‑booków, filmów, muzyki, dostar‑
czanie informacji o rozrywce, w tym przez Internet, dostęp do usług
rozrywkowych w systemie on‑line, usługi klubowe w zakresie naucza‑
nia, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 45 po‑
rady prawne, usługi w zakresie lobbingu politycznego, sporządzanie
prognoz dotyczących zjawisk i zdarzeń politycznych, przygotowy‑
wanie raportów prawnych, dostarczanie informacji na temat zagad‑
nień związanych z bieżącymi wydarzeniami społecznopolitycznymi
i gospodarczymi, usługi prawne i organizowanie świadczenie usług
prawnych, usługi informacyjne prawne, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 304235
(220) 2017 04 27
(210) 471032
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) JANIK PRZEMYSŁAW JANIK CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) DOTYK ORIENTU
(510), (511) 44 aromaterapia, fizjoterapia, gabinety pielęgnacji skó‑
ry, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż gorącymi kamienia‑
mi, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż
tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, muzykoterapia w celach
fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, ochrona zdrowia,
opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
ośrodki zdrowia, refleksologia, tradycyjny masaż japoński, usługi
drenażu limfatycznego, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, usługi masażu stóp, usługi refleksologiczne, usługi
SPA, usługi terapeutyczne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetycz‑
ne dla ciała, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne
dla twarzy.
(111) 304236
(220) 2017 04 27
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FIBRE FORCE STRONG & FLEXIBLE
(540)

(210) 471033

Kolor znaku: niebieski, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 24.17.25,
26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, kle‑
je do celów przemysłowych, kleje do płytek ściennych, 19 materiały
budowlane niemetalowe, mieszaniny uzupełniające do tynku, po‑
włoki będące materiałami budowlanymi, powłoki cementowe, masy
do renowacji ścian, zaprawy budowlane, beton, cement, asfalt, smo‑
ła, bitumy, listwy niemetalowe do tynków, materiały gruntujące dla
budownictwa, podłogowe masy poziomujące dla budownictwa.
(111) 304237
(220) 2017 04 27
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 05
(732) NOWOTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) Nowotax
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.11

(210) 471035
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(510), (511) 35 usługi doradztwa podatkowego, rachunkowość, księ‑
gowość, audyt, 41 szkolenia, 45 usługi doradztwa prawnego.

(111) 304238
(220) 2017 04 27
(210) 471039
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) natei naturals color balance
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do włosów, szampony.
(111) 304239
(220) 2017 04 27
(210) 471040
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) WILK‑DOMALEWSKA EDYTA N COSMETICS, Opole, PL.
(540) N COSMETICS
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 05.03.15, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twa‑
rzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała,
pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do my‑
cia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do my‑
cia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki
do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów,
żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i anty‑
perspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pie‑
lęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznok‑
ci, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki
do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawar‑
te w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu,
40 produkcja kosmetyków i farmaceutyków na zamówienie.
(111) 304240
(220) 2017 04 27
(210) 471044
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) AGENCJA BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) BADEX
(510), (511) 35 analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, rachunkowość i prowadzenie ksiąg finansowych i list
plac, zeznania i sprawozdania podatkowe, wyceny działalności go‑
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za‑
rządzanie przedsiębiorstwami, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, organizowanie działalności gospodarczej, 36 analizy
finansowe, operacje bankowe, doradztwo w sprawach finansowych,
ekspertyzy dla celów fiskalnych, wyceny finansowe, informacje fi‑
nansowe, usługi finansowe, nadzór nad inwestycjami kapitałowymi,
nadzór nad kredytowaniem i kredytami ratalnymi, likwidacja przed‑
siębiorstw, zarządzanie majątkiem, operacje bankowe, finansowe,
oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny po‑
datkowe, rozrachunkowość, transakcje finansowe.
(111) 304241
(220) 2017 04 27
(210) 471051
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) LOŻA KRZYSZTOF NOWOSAD SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) Bio valley
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski
(531) 06.07.25, 05.03.14, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 mięso i wędliny, przetwory warzywne, 30 miód,
32 soki owocowe i warzywne.

(111) 304242
(220) 2017 04 27
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) MUSZKIEWICZ TOMASZ, Gdańsk, PL.
(540) Road Runner
(540)

(210) 471054

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypośli‑
zgowe przyrządy do opon pojazdów, drzwi do pojazdów, autokary,
bagażniki do pojazdów. bagażniki na narty do samochodów, furgony
[pojazdy], hamulce do pojazdów, błotniki, ciężarówki, kierownice po‑
jazdów, kierunkowskazy do pojazdów, koła do pojazdów lądowych,
lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, pasy bezpieczeń‑
stwa do siedzeń w pojazdach, mechanizmy napędowe do pojazdów
lądowych, miejsca leżące [do spania] w pojazdach, motocykle, mo‑
torowery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, podwozia
pojazdów, pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się dro‑
gą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, samochody, siedzenia
do pojazdów, samochody kempingowe, 39 wypożyczanie pojazdy,
transport, transport autobusowy, 42 usługi doradcze w dziedzinie
technologii, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności.
(111) 304243
(220) 2017 04 27
(210) 471055
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) MIELCAREK MACIEJ, Mroczeń, PL; FOSIEWICZ MAREK, Radom, PL.
(540) BED&YOU
(510), (511) 20 pościel, oprócz bielizny pościelowej, poduszki, 24 bie‑
lizna pościelowa i koce, bielizna stołowa, kołdry, narzuty, prześciera‑
dła, ręczniki, tekstylia do wyposażenia domu, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z wyposażeniem domu, w szczegól‑
ności przez stacjonarne punkty sprzedaży oraz za pośrednictwem sie‑
ci Internet.		
(551)
wspólne prawo ochronne
(111) 304244
(220) 2017 04 27
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) MUSZKIEWICZ TOMASZ, Gdańsk, PL.
(540) busconcept.eu
(540)

(210) 471057

Kolor znaku: szary, biały
(531) 01.01.04, 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 błotniki [do samochodów], ciężarówki, ciężarów‑
ki transportowe, bagażniki na narty do samochodów, bagażniki
do pojazdów, autokary, drzwi do pojazdów, furgony [pojazdy], ha‑
mulce do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, kierowni‑
ce pojazdów, kierunkowskazy do samochodów, kierunkowskazy
do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów lądowych, mikrobusy,
koła do pojazdów, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne,
lusterka do pojazdów [lusterka wsteczne], lusterka wsteczne [czę‑
ści do pojazdów], mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych,
motocykle, motocykle do motocrossu, motorowery, nadwozia po‑
jazdów, nadwozia samochodowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
pojazdów, podwozia pojazdów, pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy [skutery] śnieżne,
samochody, samochody kempingowe, samochody sportowe, sie‑
dzenia do pojazdów, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów,
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, 39 wypożyczanie pojazdów,
transport, transport lądowy, transport samochodowy, transport au‑
tobusowy, wynajem autokarów, 42 testowanie [kontrola] pojazdów
pod kątem sprawności, usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 304245
(151) 2017 10 05

(220) 2017 04 27
(441) 2017 06 19

(210) 471059

Nr 4/2018

(732) OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) offcoffee
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 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 słody‑
cze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.
(111) 304246
(220) 2017 04 27
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) PETBOTTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PETBOTTLE
(540)

(210) 471065

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów, pako‑
wanie i opakowywanie towarów, pakowanie i składowanie towarów,
zawijanie [pakowanie] towarów, 40 dmuchanie szkła, druk sitowy,
drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, dru‑
kowanie szablonów, drukowanie zdjęć, fotograwiura, frezowanie,
grawerowanie, drukowanie fotograficzne, drukowanie wzorów,
drukowanie fotograwiury, drukowanie cyfrowe, drukowanie reklam,
drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie ozdobnych wzo‑
rów na opakowaniach prezentów, informacje o obróbce materiałów,
introligatorstwo, laminowanie, laminowanie papieru, laminowanie
tkanin, laminowanie tworzyw sztucznych, lutowanie, obróbka [prze‑
twarzanie] odpadów, obróbka i przetwarzanie papieru, blacharstwo,
chromowanie, cięcie metalu, recykling odpadów i śmieci, składanie
materiałów na zamówienie dla osób trzecich, srebrzenie, szlifowanie,
obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne
i polerowanie ścierne, szlifowanie szkła optycznego, usługi w zakre‑
sie fotokompozycji, złocenie, 42 badania w dziedzinie mechaniki,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompute‑
rowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron inter‑
netowych, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, przechowywanie
danych elektronicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem
sprawności, testowanie materiałów, testowanie i ocena materiałów,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzi‑
nie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi projektowa‑
nia graficznego wspomaganego komputerowo, usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, usługi inżynieryjne, usługi inży‑
nieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi
inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania konstrukcji, badania techniczne, pisanie techniczne.
(111) 304247
(220) 2017 04 27
(210) 471066
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) EXPRESSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EXPRES SERWIS Serwis urządzeń gastronomicznych
i chłodniczych
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
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(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowa‑
nie i naprawa pieców, instalowanie i naprawianie urządzeń elektrycz‑
nych, instalowanie i naprawa urządzeń do chłodnictwa, konserwacja
i naprawy palników, montaż urządzeń kuchennych.

(111) 304248
(220) 2017 04 27
(210) 471068
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) KOCHAM POLSKĘ KUPUJĘ W POLSKICH SKLEPACH
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące sprzedaż następujących towarów: mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cu‑
kier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, produkty
rolne, ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośli‑
ny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy, artykuły do mycia i czyszczenia oraz kosmetyki,
środki higieniczne oraz dezynfekujące, przyrządy dla gospodarstwa
domowego, sprzęt elektroniczny i artykuły elektryczne, taśmy i płyty
kompaktowe z nagraną muzyką, prasa, artykuły dla palących, tytoń,
papierosy, zapalniczki, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie
sponsorowanych powierzchni reklamowych, usługi grupowania
na rzecz osób trzecich towarów spożywczych, napojów alkoholo‑
wych i towarów codziennego użytku z branż artykułów: gospodar‑
stwa domowego, kosmetycznych, do utrzymania czystości, chemii
użytkowej, papierniczych, biurowych, pamiątkarskich, fotograficz‑
nych, prasowych, sportowych i rozrywkowych, tekstylnych i odzie‑
żowych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych oraz dla
palaczy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, pro‑
wadzenie sklepów i hurtowni z tymi towarami.
(111) 304249
(220) 2017 04 27
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) LAI LEYI, Walendów, PL.
(540)
(540)

(210) 471069

Kolor znaku: złoty, różowy, brązowy, beżowy
(531) 25.01.25, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież i obuwie.
(111) 304250
(220) 2017 04 28
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) BOMIS SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) BOMIS S.A.

(210) 471097
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, szary, ciemnoszary,
jasnoszary
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 belki stropowe metalowe, konstrukcje metalowe,
szkielety ramowe jako konstrukcje metalowe stosowane w budow‑
nictwie, konstrukcje stalowe stosowane w budownictwie, kosze
metalowe, kratownice metalowe, kratownice metalowe jako kład‑
ki, kraty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, prefabrykowane kon‑
strukcje metalowe, słupy metalowe, słupy metalowe jako elementy
konstrukcyjne, metalowe ścianki z pali jako palisady, pokrycia ścian
metalowe stosowane w budownictwie, wsporniki metalowe dla
budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, ognio‑
trwałe metalowe materiały konstrukcyjne, 19 materiały budowla‑
ne niemetalowe, betonowe elementy budowlane, niemetalowe
konstrukcje budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa,
37 budownictwo, montaż rusztowań, wynajem sprzętu budowla‑
nego, konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
nadzór budowlany.
(111) 304251
(220) 2017 04 28
(210) 471106
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LOKOMNIAMKI
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty roślinne i ziołowe do ce‑
lów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
mineralne suplementy diety, środki zmniejszające apetyt do ce‑
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, uzupełnia‑
jące dodatki do żywności do celów medycznych, krople do oczu,
krople do uszu, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], roztwory
do płukania soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające do so‑
czewek kontaktowych, spraye do jamy ustnej do użytku medycz‑
nego, spraye antybakteryjne, spraye do nosa do użytku lecznicze‑
go, spraye antyalergiczne, spraye ziołowe do celów medycznych,
spraye lecznicze do gardła, żele nawilżające do użytku osobistego,
żele przeciwzapalne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeu‑
tycznego, maści lecznicze do stosowania na skórę, maść do oczu
do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, ma‑
ści do celów farmaceutycznych, maści przeciwzapalne, pastylki
na kaszel, pastylki do ssania na gardło, lecznicze pastylki do ssania,
pastylki na kaszel do użytku medycznego, pastylki do ssania do ce‑
lów farmaceutycznych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki prze‑
ciw hemoroidom, 30 preparaty ziołowe do sporządzania napojów,
wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe
w postaci batonów, 31 nieprzetworzone zioła, nieprzetworzone
owoce, surowe i nieprzetworzone ziarna, 32 napoje bezalkoholo‑
we, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami die‑
tetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, organizowanie wystaw i targów w celach handlo‑
wych i reklamowych.
(111) 304252
(220) 2017 04 28
(210) 471108
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) LEGENDA WARMII I MAZUR BROWAR W BRANIEWIE 1854 BB
BRANIEWO NIEFILTROWANE NIEPASTERYZOWANE GWARANCJA
ŚWIEŻOŚCI 28 DNI
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(111) 304255
(220) 2017 04 28
(210) 471111
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) KAROLEWSKI ADAM ANDRZEJ ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWY AD‑KAR, Rybienko Nowe, PL.
(540) AD‑KAR
(510), (511) 16 papier falisty i tektura, opakowania z papieru i tektury
falistej, wyroby z papieru i tektury zawarte w tej klasie.

(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, jasnozielony, czarny,
ciemnozielony, ciemnopomarańczowy
(531) 07.01.01, 04.03.01, 04.03.03, 05.11.15, 05.07.02, 26.01.01,
26.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 304253
(220) 2017 04 28
(210) 471109
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) EURO TRADE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany, PL.
(540) Q FIX SPARE PARTS
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samocho‑
dów i motocykli, części samochodowych i akcesoriów, paliw, prod.
chemicznych, maszyn dla przemysłu, maszyn i urządzeń pozosta‑
łych, złomu, mebli, export‑import, 37 naprawa i konserwacja pojaz‑
dów samochód i motocykli.
(111) 304254
(220) 2017 04 28
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) multu
(540)
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(210) 471110

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.02.01, 03.02.03
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okry‑
cia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, ża‑
kiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kami‑
zelki do ochrony przed wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukien‑
ki, 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 futrza‑
ne, berety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki,
rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w zakresie de‑
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy,
marketing internetowy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi po‑
średnictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla na‑
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(111) 304256
(220) 2017 04 28
(210) 471121
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) SPRINT BAKONIUK SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
(540) ROWEROZA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.01.01, 15.07.01, 15.07.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery, rowery trójkołowe, rowerki dla dzieci, części za‑
mienne i akcesoria do rowerów i rowerków dla dzieci takie jak błotniki
do rowerów, klaksony do rowerów, kierownice do rowerów, siodełka
do rowerów, pedały do rowerów, pompki do rowerów, przekładnie
do rowerów, ramy do rowerów, bagażniki do rowerów, dzwonki do ro‑
werów, hamulce do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów,
korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, łańcuchy rowero‑
we, łaty do opon, nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, ochrania‑
cze na koła do rowerów, piasty do rowerów, pokrycia siodełek rowerów,
ogumienie do rowerów, szprychy do rowerów, 35 usługi sprzedaży hur‑
towej, detalicznej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej rowerów oraz
części do rowerów, stojaków do rowerów, usługi w zakresie organizacji
pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz pro‑
mocji sprzedaży rowerów, organizacja wystaw i targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, organizowanie sprzedaży rowerów i części
do rowerów w trybie aukcji i przetargów publicznych.
(111) 304257
(220) 2017 05 04
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) SZCZEPIŃSKI PIOTR, Szczecin, PL.
(540) SCS
(540)

(210) 471188

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.13.25, 26.05.03, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, wbudo‑
wane oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie komputerowych
systemów operacyjnych, oprogramowanie operacyjne do komputerów
mainframe, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komuni‑
kacji, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, zapisane
oprogramowanie komputerowe do bezpiecznej jazdy, oprogramowa‑
nie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowa‑
nie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera,
pamięci komputerowe, głośniki komputerowe, klawiatury kompute‑
rowe, chipy komputerowe, magistrale komputerowe, drukarki kompu‑
terowe, podzespoły komputerowe, obudowy komputerowe, chipsety
komputerowe, interfejsy komputerowe, modemy komputerowe, sieci
komputerowe, serwery komputerowe, bezprzewodowe peryferia kom‑
puterowe, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe koncentratory sieciowe, karty komputerowe
do sieci lokalnych [LAN], komputerowe karty sieciowe LAN do podłącza‑
nia przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych,
dyski komputerowe, czyste dyski komputerowe, pamięci komputerowe
[sprzęt komputerowy], urządzenia komputerowe do magazynowania
danych, peryferyjne urządzenia komputerowe, myszki komputerowe,
rysiki komputerowe, monitory komputerowe, komputerowe monitory
ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, myszka (komputero‑
we urządzenie peryferyjne), ramy na monitory komputerowe, systemy
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komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, komputerowe
ekrany dotykowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe stacje
dokujące, stacje robocze [urządzenia komputerowe], komputerowe
urządzenia do programowania, urządzenia komputerowe do noszenia
na nadgarstku, urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierni‑
ków, komputerowe urządzenia sterujące, komputerowe płyty główne,
komputerowe karty rozszerzające, równoległe porty komputerowe,
szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, kom‑
puterowe karty z akceleratorem, komputery przenośne [podręczne], ra‑
dia samochodowe, urządzenia do nawigacji dla pojazdów [komputery
pokładowe], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów:
oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, wbudowane oprogra‑
mowanie operacyjne, oprogramowanie komputerowych systemów
operacyjnych, oprogramowanie operacyjne do komputerów mainfra‑
me, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji,
oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, zapisane opro‑
gramowanie komputerowe do bezpiecznej jazdy, oprogramowanie
sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie
komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, pa‑
mięci komputerowe, głośniki komputerowe, klawiatury komputerowe,
chipy komputerowe, magistrale komputerowe, drukarki komputerowe,
podzespoły komputerowe, obudowy komputerowe, chipsety kompu‑
terowe, interfejsy komputerowe, modemy komputerowe, sieci kompu‑
terowe, serwery komputerowe, bezprzewodowe peryferia komputero‑
we, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty sieciowe,
komputerowe koncentratory sieciowe, karty komputerowe do sieci
lokalnych [LAN], komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania
przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, dys‑
ki komputerowe, czyste dyski komputerowe, pamięci komputerowe
[sprzęt komputerowy], urządzenia komputerowe do magazynowania
danych, peryferyjne urządzenia komputerowe, myszki komputerowe,
rysiki komputerowe, monitory komputerowe, komputerowe monitory
ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, myszka (komputero‑
we urządzenie peryferyjne), ramy na monitory komputerowe, systemy
komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, komputerowe
ekrany dotykowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe stacje
dokujące, stacje robocze [urządzenia komputerowe], komputerowe
urządzenia do programowania, urządzenia komputerowe do noszenia
na nadgarstku, urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierni‑
ków, komputerowe urządzenia sterujące, komputerowe płyty główne,
komputerowe karty rozszerzające, równoległe porty komputerowe,
szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, kom‑
puterowe karty z akceleratorem, komputery przenośne [podręczne], ra‑
dia samochodowe, urządzenia do nawigacji dla pojazdów [komputery
pokładowe], 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute‑
rowego, naprawa urządzeń do nawigacji pojazdów.

(111) 304258
(220) 2017 05 04
(210) 471191
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA,, .
(540) pick& mix wolność wyboru
(510), (511) 16 banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowane
materiały reklamowe i promocyjne: broszury, katalogi, foldery, nadruki,
naklejki, nalepki, publikacje drukowane, materiały z papieru lub z karto‑
nu do pakowania i owijania, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu,
20 plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, składane
stoiska ekspozycyjne, stojaki wystawowe do sprzedaży towarów, 35 pro‑
mocja sprzedaży następujących towarów: cukierków czekoladowych,
czekolady, wyrobów czekoladowych, słodyczy innych niż do celów lecz‑
niczych, pralinek, informacje na temat sprzedaży następujących towa‑
rów: cukierków czekoladowych, czekolady, wyrobów czekoladowych,
słodyczy innych niż do celów leczniczych, pralinek, reklama i marketing:
usługi organizowania targów i wystaw dla celów handlowych lub rekla‑
mowych, pokazy towarów do celów promocyjnych: rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re‑
klamowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek,
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogo‑
wej i za pośrednictwem sklepu internetowego, usługi sprzedaży, hurto‑
wej, detalicznej i w sklepie internetowym następujących towarów: cu‑
kierków czekoladowych, czekolady, wyrobów czekoladowych, słodyczy
innych niż do celów leczniczych, pralinek, usługi informacji handlowej,
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji.

(111) 304259
(220) 2017 05 04
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) PATOCKI KRZYSZTOF, Garwolin, PL.
(540) JOE COCKER PROJECT
(540)

1381
(210) 471195

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kom‑
paktowe audio‑video, w tym płyty CD i DVD, kasety video, płyty
fonograficzne, taśmy magnetyczne, utrwalone na nośnikach infor‑
macje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trze‑
cich towarów: filmy, nagrania video, pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować te towary w sklepach, hurtowniach i Inter‑
necie, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania działalnością
kulturalno‑artystyczną, usługi agencji reklamowo‑promocyjnej, wy‑
najmowanie miejsca i czasu na umieszczenie, ogłoszeń lub reklam
w środkach masowego przekazu i w Internecie, usługi w zakresie
Impresariatów, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez
artystycznych, informacji o imprezach artystycznych, komponowa‑
nia utworów muzycznych, organizowania koncertów, usługi w zakre‑
sie wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie produkcji
filmów fabularnych, nagrań video, programów telewizyjnych, usłu‑
gi w zakresie nagrywania muzyki, usługi w zakresie organizowania
spektakli i widowisk, z dziedziny kultury i rozrywki telewizyjnej i ra‑
diowej, usługi wydawnicze, prowadzenie studia nagrań, wykony‑
wanie koncertów rozrywkowych, reprodukcja zapisanych nośników
informacji, edukacja, rozrywka, sport.
(111) 304260
(220) 2017 05 04
(210) 471201
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) LASYK RYSZARD, GĄSIENICA‑GŁADCZAN JÓZEF GIEWONT
SPÓŁKA CYWILNA, Zakopane, PL.
(540) GIEWONT APARTHOTEL
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 26.03.23, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13, 17.02.25
(510), (511) 43 usługi hotelowe.
(111) 304261
(220) 2017 05 04
(210) 471203
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) THE ENGLISH PLAYHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) The English Primary
(540)

Kolor znaku: granatowy, zółty, jasnoniebieski, zielony, czerwony,
biały, ciemnoniebieski
(531) 05.07.13, 01.05.01, 20.07.01, 03.07.19, 24.01.05, 27.05.01,
29.01.15
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(510), (511) 16 książki, poradniki, gazety, albumy, czasopisma, pod‑
ręczniki, broszury, ulotki, plakaty, materiały szkolne, obrazy, rysun‑
ki, 39 dystrybucja podręczników szkolnych, książek i czasopism,
41 edukacja, nauczanie w szkole podstawowej, informacja o eduka‑
cji, kultura fizyczna, nauczanie, organizowanie obozów sportowych
i wycieczek szkolnych, publikowanie książek, sprawdziany edukacyj‑
ne, szkoły, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, organizowanie
warsztatów i szkoleń, nauczanie języków obcych, organizowanie
pokazów kulturalnych, prowadzenie świetlic, usługi obejmujące po‑
zaszkolne formy kształcenia, prowadzenie szkoły podstawowej.

(111) 304262
(220) 2017 05 04
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) max energy
(540)

(210) 471206

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, jasnoniebieski, różowy,
jasnozielony, zielony, czerwony, ciemnoszarym
(531) 26.03.04, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowa‑
nia na konsultacje do generalnych wykonawców, budowlanych, anali‑
zy kosztów, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja działalności go‑
spodarczej, promowanie działalności gospodarczej, planowanie dzia‑
łalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospo‑
darczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, opracowywanie
statystyk handlowych, opracowywanie statystyk gospodarczych,
37 asfaltowanie, betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa
autostrad, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa bo‑
isk sportowych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczo‑
nych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa cieplarni i szklarni, bu‑
dowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamó‑
wienie, budowa dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa fabryk,
budowa fabryk na zamówienie, budowa fundamentów, budowa
fundamentów budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji in‑
żynierii wodno‑lądowej, budowa fundamentów dróg, budowa fim‑
damentów mostów, budowa fundamentów pod tamy, budowa gale‑
rii, budowa ganków, budowa hal sportowych, budowa i konserwacja
rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa jezdni, budowa
kabin, budowa kominów, budowa kompleksów biznesowych, budo‑
wa konstrukcji inżynierii wodno‑lądowej poprzez wylewanie betonu,
budowa konstrukcji inżynierii wodno‑lądowej poprzez formowanie
betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno‑lądowej poprzez kła‑
dzenie betonu, budowa konstrukcji podziemnych, budowa konstruk‑
cji stalowych na budynki, budowa kuchni, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nie‑
ruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do ce‑
lów rekreacyjnych, budowa obiektów inżynierii wodno‑lądowej, bu‑
dowa obiektów medycznych, budowa obiektów publicznych, budo‑
wa obiektów rolnych, budowa obiektów sportowych, budowa
obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomo‑
wych, budowa pasaży podziemnych, budowa pływalni, budowa
podkładów pod drogi, budowa podłóg, budowa pomieszczeń, bu‑
dowa przybudówek, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa
saun, budowa schodów z drewna, budowa ścian, budowa ścian dzia‑
łowych we wnętrzach, budowa ścian osłonowych, budowa ścianek
działowych, budowa ścian szczelinowych, budowa sieci autostrad,
budowa sieci transportu podziemnego, budowa sklepów, budowa
stoisk i sklepów targowych, budowa stoisk na targach handlowych
i wystawach, budowa stoisk wystawowych, budowa stropów, budo‑
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wa systemów odwadniających, budowa szkłami, budowa systemów
ścieków, budowa szkół, budowa szpitali, budowa terenów sporto‑
wych, budowa tuneli, budowa ulic, budowa utwardzanych miejsc
parkingowych, budowa w ramach robót publicznych, budowa zakła‑
dów przemysłowych, budowa znaków, budowanie domów, budowa‑
nie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuw‑
nych i wznoszących, budowanie nieruchomości budowanie platform
[tarasów], budownictwo, budownictwo wodno‑lądowe, ciesielstwo,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od ze‑
wnątrz, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie elewacji budyn‑
ków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, demontaż
maszyn, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo w za‑
kresie inżynierii wodno‑lądowej [usługi budowlane], drenaż gruntu,
impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, informacja
budowlana, informują o konserwacji sprzętu pomiarowego i urzą‑
dzeń testujących, informacja o najmie sprzętu budowlanego, infor‑
macja o naprawach, instalacja alarmów, instalacja folii okiennych, in‑
stalacja izolacji na murach szczelinowych, instalacja izolacji rur,
instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja maszyn, instala‑
cja materiałów izolacyjnych, instalacja mebli, instalacja, naprawa
i konserwacja rur kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzę‑
tu grzewczego, instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu
pomieszczeń czystych, instalacja odgromników, instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, instalacja osprzętu do zamków, instala‑
cja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja pieców przemy‑
słowych, instalacja pokryć dachowych, instalacja przewodów wodo‑
ciągowych, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, instalacja systemów oprzyrządowania, instalacja
systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów ochrony
środowiska, instalacja systemów kontroli środowiska, instalacja sys‑
temów inżynierii środowiska, instalacja systemów do zbierania wody
deszczowej, instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, in‑
stalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja
systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, in‑
stalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, instalacja sys‑
temów do czystych pomieszczeń, instalacja stoisk przeznaczonych
na wystawy, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja samozamy‑
kaczy do drzwi, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i sys‑
temów elektroenergetycznych, instalacja systemów oświetlenio‑
wych, instalacja systemów wodociągowo‑kanalizacyjnych, instalacja
systemów zabezpieczających, instalacja systemów zarządzania ru‑
chem, instancja szamb, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach,
oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja szkła w cieplarniach,
oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja urodzeń do ogrzewania
i chłodzenia, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja
urządzeń do otwierania drzwi, instalacja urządzeń do otwierania i za‑
mykania drzwi, instalacja urządzeń do usuwania kurzu, instalacja
urządzeń do suszenia, instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, in‑
stalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń elek‑
trycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienko‑
wych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń sani‑
tarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń
wodociągowo‑kanalizacyjnych, instalacja wind, instalacja, wymiana
i naprawa zamków, instalacja zbiorników na wodę deszczową, insta‑
lowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów
przeciwpożarowych, instalowanie gotowych elementów konstrukcyj‑
nych, instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, instalo‑
wanie kotw wbijanych do ziemi, instalowanie konstrukcji tymczaso‑
wych na targi handlowe, instalowanie ram okiennych, instalowanie
podwójnych szyb, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych,
instalowanie oraz naprawa urządzeń, klimatyzacyjnych, instalowanie
okien, instalowanie systemów rurociągów do przesyłania cieczy, in‑
stalowanie systemów rurociągów do przesyłania pary wodnej, insta‑
lowanie systemów rur przewodzących gazy, instalowanie systemów
rur doprowadzających gaz, instalowanie systemów zasilanych ener‑
gią słoneczną, instalowanie ulicznych afiszy informacyjnych, instalo‑
wanie ulicznych obiektów publicznego użytku, instalowanie urzą‑
dzeń biurowych, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
sufitów i dachów, izolacja rurociągów, izolacja rur, izolacja dachów,
inżynieria wodno‑lądowa w zakresie terenów wiejskich, inżynieria
wodno‑lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu terenów wodą
powodziową, inżynieria wodno‑lądowa w zakresie zapobiegania za‑
lewaniu budynków wodą powodziową, inżynieria wodno
‑lądowa
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w zakresie terenów rolniczych, inżynieria wodno‑lądowa w zakresie
nawadniania, instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami
na oknach otwieranych pionowo, instalowanie wyposażenia budyn‑
ków, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach,
instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, instalowanie urzą‑
dzeń zapobiegających kradzieżom, instalowanie urządzeń sanitar‑
nych, instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja, konserwacja
i naprawa urządzeń do nadawania, instalacją, konserwacja i naprawa
maszyn, izolacja ścian zewnętrznych, izolacja termiczna budynków,
izolacja termiczna okien, izolowanie budynków, izolowanie budynków
gotowych, izolowanie budynków w trakcie budowy, izolowanie da‑
chów, izolowanie rurociągów, karczowanie korzeni drzew, konserwa‑
cja budynków, konserwacja dachów, konserwacja dróg, konserwacja
i naprawa rynien dachowych, konserwacja i naprawa rurociągów,
konserwacja i naprawa rur używanych w urządzeniach przemysło‑
wych, konserwacja i naprawa rur odpływowych, konserwacja i na‑
prawa kanałów deszczowych, konserwacja i naprawa systemów za‑
wierających węże doprowadzające płyny, konserwacja i naprawa
systemów komunikacyjnych, konserwacja i naprawa urządzeń
do oczyszczania wody, konserwacja i naprawa wyposażenia budyn‑
ków, konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, konserwa‑
cja i naprawy budynków, konserwacja okien, konserwacja nierucho‑
mości, konserwacja instalacji wodno
‑kanalizacyjnej, konserwacja
przewodów, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, konsul‑
tacje budowlane, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja bu‑
dynków, konserwacja znaków, konserwacja urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, kruszenie betonu, lakierowanie desek, ma‑
lowanie budynków, malowanie domów, malowanie metalowych po‑
wierzchni w celu zapobiegania korozji, malowanie natryskowe, malo‑
wanie natryskowe metali, malowanie powierzchni budynków,
malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie
ram okiennych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż
i naprawa szkła płaskiego, montaż i naprawa żaluzji okiennych, mon‑
taż i naprawa instalacji grzewczych, montaż folii okiennych, montaż
drzwi i okien, montaż drzwi, montaż dodatkowej warstwy szkła,
montaż belkowania dachu, montaż i konserwacja instalacji fotowol‑
taicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego,
modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, modernizacja in‑
stalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż
instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji do zmiękczania
wody, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo‑
wych, montaż instalacji przemysłowych, montaż izolacji do budyn‑
ków, montaż ogrodzeń, montaż okuć do drzwi, montaż okuć okien‑
nych, montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż
podłóg drewnianych, montaż podłóg podniesionych, montaż pół‑
pięter, montaż rusztowań, montaż ścian działowych kartonowo
‑ gipsowych, nadzór budowlany, nadawanie faktury sufitom lub ścia‑
nom, montaż zamków, montaż wykładzin kanałów ściekowych,
montaż urządzeń grzewczych, montaż urządzeń centralnego ogrze‑
wania, montaż tymczasowych ogrodzeń, montaż tymczasowych ba‑
rierek, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów
inżynierii wodno‑lądowej, nadzór budowlany na miejscu, nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno‑lądowej, nadzór
nad budowaniem konstrukcji, nadzór remontami budynków, nadzór
md renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nad‑
zór nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie konstruowania bu‑
dynków, najem maszyn do kopania, nakładanie faktur na sufity, na‑
kładanie farb ochronnych na drewno, nakładanie farb ochronnych
na budynki, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, nakładanie
powłok na budynki, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy,
nakładanie powłok ochronnych na budynki, nakładanie powłok
ochronnych na powierzchnie zbiorników, nakładanie powłok
ochronnych na powierzchnie budynków, nakładanie powłok ochron‑
nych na powierzchnie wgłębień, nakładanie powłok w celu naprawy
powierzchni budynków, nakładanie powłok w celu naprawy ścian,
nakładanie powłok w tunelach, nakładanie wylewki posadzkowej,
nakładanie wodoodpornych wykładzin, naprawa budynków, napra‑
wa i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, naprawa i kon‑
serwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja budynków
mieszkalnych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycz‑
nych, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, na‑
prawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, naprawa i renowacja
budynków, naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, naprawa in‑
stalacji do zaopatrzenia w energię, oczyszczanie strumieniowo
‑ścieme powierzchni metalowych, oczyszczanie strumieniowo‑ścieme
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powierzchni, oczyszczanie strumieniowo‑ścieme powierzchni nieme‑
talowych, oczyszczanie terenu, odblokowywanie odpływów, odna‑
wianie budynków, odnawianie i renowacja budynków, osuszanie tere‑
nów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania odpływów
wody, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, podziemne
prace budowlane w zakresie instalowania rur, podziemne prace bu‑
dowlane w zakresie systemu rur, podwodne prace budowlane i kon‑
strukcyjne, pompowanie betonu, pokrywanie dachów papą, pokry‑
wanie odpływów, pokrywanie powierzchni chodników, pokrywanie
przejść (korytarzy), podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wo‑
dociągów, podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamen‑
tów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno
‑kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur
wodnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie gazociągów,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, ponowna
obróbka powierzchni dachów, powlekanie betonu, powielcie kana‑
łów ściekowych, powlekanie murów, powlekanie przewodów, po‑
wlekanie rur, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych,
prace konserwacyjne na autostradach, prace konstrukcyjne domów
z prefabrykatów, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia
podkładów i pokryć, przygotowywanie terenu pod budowę, regulacja
nachylenia gruntu, renowacja podziemnych rur, renowacja i naprawa
budynków, renowacja budynków, renowacja betonu, remontowanie
budynków, remont nieruchomości, renowacja rur kanalizacyjnych, re‑
nowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, rozbieranie dróg, rozbiór‑
ka budynków, rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka kon‑
strukcji, rozbiórka rusztowań, spawanie do celów naprawczych,
stawianie szalunków, stawianie szalunków wznoszących, stawianie
fundamentów, stabilizacja gruntu, tynkowanie, udzielanie informacji
budowlanych, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn
i urządzeń budowlanych, udzielanie informacji związanych z wyburza‑
niem budynków, układanie kabli, układanie i zakopywanie kabli, ukła‑
danie i budowa rurociągów, układanie dachówki, murowanie lub mu‑
rowanie z bloczków, układanie dachówek i płytek łupkowych,
udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i kon‑
serwacją budynków, układanie nawierzchni drogowych, układanie
parkietów, układanie płytek podłogowych, układanie podłóg war‑
stwowych, układanie pokryć podłogowych, układanie pokryć sufi‑
tów, układanie przewodów głównych, układanie rur, układanie sufi‑
tów, usługi brukarskie, usługi budowlane, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi bu‑
dowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakre‑
sie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie budowa‑
nia na potrzeby przemysłu, usługi budownictwa wodno‑lądowego,
usługi ciśnieniowego fugowania, usługi doradcze dotyczące reno‑
wacji budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy budyn‑
ków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi dorad‑
cze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami bu‑
dowlanymi, usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, usłu‑
gi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze w zakresie asfal‑
towania, usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, usługi doradcze
w zakresie renowacji rowów, usługi doradcze w zakresie projektów
obróbki powierzchni, usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi,
usługi doradcze w zakresie remontów budynków, usługi doradztwa
budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków,
usługi doszczelniania budynków, usługi doradcze związane z pu‑
blicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze związane z wy‑
burzaniem budynków, usługi generalnych wykonawców budowla‑
nych, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, usługi
informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi instalacji da‑
chów, usługi instalowania rur, usługi izolacyjne, usługi nadzoru bu‑
dowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru bu‑
dowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi
montażowe rusztowań budowlanych, usługi konserwacji podłóg,
usługi konserwacji rur, usługi szalunkowe, usługi rozbiórkowe, usługi
szklenia budynków, usługi układania płytek ceramicznych, usługi
układania przewodów elektrycznych, usługi układania rur, usługi
uszczelniania wnętrz, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi
w zakresie malowania i dekorowania budynków, usługi w zakresie
kopania w ziemi w celu weryfikacji położenia uzbrojenia, usługi w za‑
kresie kontroli erozji gleb, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicz‑
nych, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, usługi
w zakresie instalowania rur odpływowych, usługi w zakresie instala‑
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cji elektrycznych, usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie re‑
montów budynków, usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez
wstrzykiwanie cementu, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, usłu‑
gi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prętów wzmac‑
niających, usługi w zakresie wykopywania, usługi w zakresie wyście‑
łania rur, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków
w trakcie budowy, usuwanie nawierzchni, uszczelnianie betonu,
uszczelnianie budynków, uszczelnianie budynków podczas budowy,
uszczelnianie i rozbieranie dróg, uszczelnianie nawierzchni, uszczel‑
nianie dróg, wykrywanie ciągów powietrza w budynkach, wyburza‑
nie obiektów inżynierii wodno‑lądowej, wstawianie szkła, wstawia‑
nie szyb, wykrywanie nieszczelności w budynkach, wylewanie
(układanie) fundamentów, wymiana okien, wynajem maszyn bu‑
dowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie pojaz‑
dów budowlanych do burzenia, wyrównywanie terenu budowy, wy‑
równywanie betonu, zabezpieczanie przed wilgocią w czasie
budowy, zapobieganie dostawaniu się pyłu do budynków, zapobie‑
ganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, zapobieganie
zapadaniu się budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektem
budowy, wykrywanie ciągów powietrza w budynkach, wyburzanie
obiektów inżynierii wodno‑lądowej, wstawianie szkła, wstawianie
szyb, wykrywanie nieszczelności w budynkach, wylewanie (układa‑
nie) fundamentów, wymiana okien, wynajem maszyn budowlanych,
wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie pojazdów budowla‑
nych do burzenia, wyrównywanie terenu budowy, wyrównywanie
betonu, zabezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy, zapobie‑
ganie dostawaniu się pyłu do budynków, zapobieganie osiadaniu
budynków i poprawki w tym zakresie, zapobieganie zapadaniu się
budynków i poprawki w tym zakresie, zarządzanie projektami bu‑
dowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektem budowy,
44 doradztwo związane z sadzeniem drzew, sadzenie drzew, doradz‑
two z zakresu ogrodnictwa, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnic‑
two, sadzenie roślin, sadzenie drzew ogrodowych, układanie darni,
układanie sztucznej darni, doradztwo w zakresie projektowania krajo‑
brazu, projektowanie ogrodów i krajobrazów, projektowanie ogro‑
dów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, usługi doradcze w zakre‑
sie projektowania darni, usługi doradcze związane z projektowaniem
ogrodów, usługi w zakresie architektury krajobrazu, usługi w zakresie
projektowania ogrodów.

(111) 304263
(220) 2017 05 04
(210) 471210
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) EURO‑RTM SPÓŁKA JAWNA IGNACZAKOWIE, Legnica, PL.
(540) O OFERTO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
przybory kuchenne, skarbonki, szklane naczynia do picia, wazony,
ściereczki do kurzu, pojemniki do użytku domowego i kuchennego .
(111) 304264
(220) 2017 05 04
(210) 471214
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) DUDA‑BARCIK ŁUKASZ PRAKTYKA LEKARSKA, Wrocław, PL.
(540) KLINIKA DR DUDA jesteś wyjątkowa! Podkreślimy Twoje
piękno.
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12

Nr 4/2018

(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 usługi kli‑
nik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych,
chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosme‑
tycznej i plastycznej.

(111) 304265
(220) 2017 05 04
(210) 471221
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) SCM ESTETIC BASTA‑ŁYSOŃ, SUŁOWICZ‑SYDOR, SUŁOWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) SCM estetic
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty, brązowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, usługi
edukacji medycznej, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia
medycznego, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], szkolenie
w zakresie żywienia [nie medyczne], usługi edukacyjne dotyczące
terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii ko‑
smetycznej, 42 laboratoria medyczne, medyczne usługi laborato‑
ryjne, medyczne badania naukowe, badania biologiczne, badania
kliniczne, badania medyczne, 44 usługi medyczne, usługi w zakre‑
sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, aromaterapia, fizykoterapia,
masaż, kliniki medyczne, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka
zdrowotna, placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, chi‑
rurgia plastyczna, placówki do rekonwalescencji, szpitale, laserowe
usuwanie żylaków, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, la‑
serowe usuwanie grzyba palców nóg, oferowanie terapii laserowej
do leczenia chorób, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne],
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], kliniki
medyczne, badania medyczne, poradnictwo medyczne, konsultacje
medyczne, medyczne badania osób, usługi opieki medycznej, usługi
pomocy medycznej, usługi oceny medycznej, usługi obrazowania
medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, usługi poradnic‑
twa medycznego, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi farm
zdrowia [medyczne], usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, po‑
rady medyczne dla osób niepełnosprawnych, doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, usługi medyczne dotyczące leczenia raka
skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi diagnosty‑
ki medycznej [testy i analizy], analizy medyczne do diagnostyki i le‑
czenia ludzi, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, do‑
radztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, usługi medyczne
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne do ce‑
lów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi analiz medycznych zwią‑
zane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne,
doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, usługi w zakresie diagnostyki
chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, doradztwo
medyczne w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji me‑
dycznych w zakresie dermatologii, usługi dermatologiczne w zakre‑
sie leczenia chorób skóry, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetycz‑
ne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, analiza kolorów [usługi kosmetyczne],
zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, za‑
biegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, usługi kosmetyczne w zakresie wykony‑
wania makijażu, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, chirurgia plastyczna,
aromaterapia.
(111) 304266
(220) 2017 05 04
(210) 471222
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) MD. JAHIRUL ISLAM, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Rollo Zahir

Nr 4/2018
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(540)

(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, szary
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 broszury, etykiety z papieru lub kartonu, materiały
opakowaniowe, 30 gotowe potrawy takie jak: tortilla, kebab, wrap,
zawijana kanapka typu wrap, kanapka, mięso zapiekane w cieście,
43 restauracja fast‑food, bar szybkiej obsługi, usługi barowe, przygo‑
towanie żywości do konsumpcji.
(111) 304267
(220) 2017 05 05
(210) 471223
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) gardenio
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, pre‑
paraty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji,
preparaty do prostowania włosów, szampony, suche szampony,
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki
upiększające, szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosme‑
tycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosme‑
tyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła
przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfume‑
ria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki
do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne],
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemicz‑
ne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy
do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki
do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chustecz‑
ki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone pre‑
paratami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk
do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produk‑
cyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla lu‑
dzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania
farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, masecz‑
ki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal
[apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci,
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne pa‑
znokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów
kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płuka‑
nia ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów ko‑
smetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe],
preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, prepa‑
raty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, prepa‑
raty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycz‑
nych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 preparaty
kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry
twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny, sole,
żele, kremy.
(111) 304268
(220) 2017 05 05
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 12
(732) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Absolvent Consulting
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(210) 471242

Kolor znaku: czarny, granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z personelem. usługi
rekrutacji personelu, usługi w zakresie head‑huntingu [łowców ta‑
lentów], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, outsourcing [doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla
osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, prace
biurowe, zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej,
41 doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego,
organizowanie i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, kongre‑
sów konkursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa‑
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, zapewnienie
szkoleń i rozrywki online, komputerowe przygotowanie materia‑
łów do publikacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
nauczanie, kształcenie, informacja o edukacji, badania edukacyjne,
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi wydawnicze
i reporterskie, tłumaczenia, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(111) 304269
(220) 2017 05 05
(210) 471245
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) Hedonist
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy‑
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa‑
rzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal‑
ność sportowa i kulturalna.
(111) 304270
(220) 2017 05 05
(210) 471275
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) CHUCHRACKI MAREK PHU METREX, Poznań, PL.
(540) meteo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczna i elektroniczna aparatura pomiarowo
‑kontrolna, przyrządy sygnalizacyjne, wykrywające, mierzące, kon‑
trolujące, wskazujące, sterujące i regulujące przepływ, ilość, objętość,
temperaturę, energię, ciepło oraz ich części, wodomierze, gazomie‑
rze, systemy pomiarowe w tym z zastosowaniem komputerów i ele‑
menty systemów pomiarowych, przyrządy elektroniczne do wytwa‑
rzania funkcji czasowych, elektroniczna aparatura pomiarowa dla
serwisu radio‑telewizyjnego i urządzeń radiokomunikacji, przyrządy
pomocnicze do elektrycznej i elektronicznej aparatury pomiarowej
oraz przybory i wyposażenie do nich, wzorce źródła napięcia i prądu
stałego i zmiennego, 14 zegary i zegarki mechaniczne i elektryczne,
obudowy zegarów, mechanizmy do zegarów i zegarków, 37 usługi
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serwisowe w zakresie napraw, konserwacji: artykułów gospodarstwa
domowego, aparatury kontrolno‑pomiarowej, zegarów.

(111) 304271
(220) 2017 05 05
(210) 471277
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) ZRW ŁÓDŹ DARIUSZ ZDANOWSKI, MICHAŁ SZCZYTKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) ZRW ŁÓDŹ
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 rozbiórka budynków, budownictwo.
(111) 304272
(220) 2017 05 08
(210) 471313
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), | Zweigniederlassung Zürich,
Zürich, CH.
(540) RYLOX
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania roślin, chemicz‑
ne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne do zaprawiania
nasion, środki powierzchniowo czynne, naturalne lub sztuczne che‑
mikalia stosowane jako seksualne przynęty lub środki do oszałamia‑
nia owadów, 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek‑
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 304273
(220) 2017 05 29
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) CZUL MONIKA, Krępiec, PL.
(540) Loola
(540)

(210) 472321

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, nakrycia głowy, szale, szale
i chusty na głowę, bielizna, kostiumy kąpielowe, odzież sportowa,
35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sklepów detalicznych on‑line obejmują‑
ce odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi detaliczne za pośrednictwem
Internetu w odniesieniu do odzieży.
(111) 304274
(220) 2017 05 08
(210) 471326
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) POVABE
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, anty‑
perspiranty jako przybory toaletowe, aromaty jako olejki eteryczne,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów me‑
dycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetycz‑
ne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki na‑
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty zioło‑
we do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promienio‑
waniem słonecznym, esencja mięły jako olejek eteryczny, esencje
eteryczne, etui na szminkę, farby do włosów, henna jako barwnik
kosmetyczny, jonony jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzi‑
dła na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych,
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kamień ałun jako środek ściągający, kleje do celów kosmetycznych,
kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowy‑
wania sztucznych włosów, kosmetyki: kosmetyki do brwi, kosmety‑
ki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów,
środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, maski kosmetycz‑
ne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych1 mleczko oczysz‑
czające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydło dezodorujące, mydło do golenia, mydło migdałowe,
naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji,
odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek
golleriowy, olejek jaśminowy olejek lawendowy, olejek migdałowy,
olejek różany olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olej‑
ki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego: ołówki do brwi,
paski wybielające zęby, płukanki do oczu nie do celów medycznych,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nieme‑
dycznych, płyny do przemywania pochwy, do higieny intymnej lub
dezodoryzacji, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do gole‑
nia, preparaty do kąpieli nielecznicze, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących jako przybory toaletowe, preparaty
do kąpieli nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, prepara‑
ty do odymiania jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania
jako kosmetyki, preparaty fito kosmetyczne, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, prepa‑
raty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty do odświeżania
oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, mydła przeciwpotowe,
puder do twarzy, pumeks, sztuczne rzęsy, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, suche szampony szampony, szmergiel, sztucz‑
ne paznokcie, środki czyszczące do higieny intymnej nielecznicze,
talk kosmetyczne, terpeny jako olejki eteryczne: tłuszcze do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska,
woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wybielacze jako odbarwiacze do celów kosmetycz‑
nych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 leczni‑
cze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, podpaski hi‑
gieniczne, 16 papierowe chusteczki do nosa, chusteczki papierowe
do usuwania makijażu, papier higieniczny, 21 gąbki do makijażu,
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki jako
kompakty, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory
toaletowe, przyrządy do demakijażu puszki do pudru, rozpylacze
do perfum, rozpylacze zapachowe, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do paznokci, szczoteczki do rzęs, szpatułki kosmetyczne.

(111) 304275
(220) 2017 05 08
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) MUCHA PIOTR NIVIS, Świdnica, PL.
(540) NIVIS CHŁODNICTWO
(540)

(210) 471329

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
granatowy, czarny
(531) 29.01.15, 26.03.23, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyj‑
ne, wentylacyjne, wodno‑kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń i instalacji chłodniczych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wodno‑kanalizacyjnych, gazo‑
wych i ciepłowniczych oraz ich elementów składowych, 37 mon‑
taż, instalowanie oraz naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wodno‑kanalizacyjnych, gazo‑
wych i ciepłowniczych, usługi serwisowe dotyczące tych urządzeń
i instalacji.
(111) 304276
(151) 2017 10 10

(220) 2017 05 08
(441) 2017 06 26

(210) 471331
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(732) ŁUKASIEWICZ ANDRZEJ, Stare Lipiny, PL.
(540) TASA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, sta‑
tuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar‑
te w tej klasie, 24 tekstylia domowe, bielizna pościelowa, firany, koce,
ręczniki.
(111) 304277
(220) 2017 05 08
(210) 471333
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) biznesowi.pl
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 26.04.03, 26.04.07
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie przestrze‑
ni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwa‑
rek internetowych, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, badania rynku nieruchomości, pośrednictwo w kon‑
taktach handlowych i gospodarczych, 36 usługi w zakresie wyszuki‑
wania nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, doradztwo w zakresie nieru‑
chomości, 41 usługi edukacyjne, publikowanie on‑line elektronicz‑
nych książek i czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i druków
innych niż reklamowe w Internecie.
(111) 304278
(220) 2017 05 08
(210) 471334
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) ŻAMOJDA JAROSŁAW STANISŁAW, Warszawa, PL.
(540) MŁODE WILKI
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 9 film kinematograficzny, magnetyczne no‑
śniki danych, taśmy magnetyczne, gry, dyski kompaktowe, 35 rekla‑
ma, produkcja filmów reklamowych, reklama on‑line, publikowanie
tekstów reklamowych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów telewi‑
zyjnych, usługi pokazów filmowych, pisanie scenariuszy, 45 zarzą‑
dzanie prawami autorskimi.
(111) 304279
(220) 2017 05 08
(210) 471336
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) NOWY ADRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MIESZKANIOWI.PL
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 26.04.07, 26.03.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie przestrze‑
ni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwa‑
rek internetowych, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo‑
darczych, 36 usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości miesz‑
kaniowych i komercyjnych, dostarczanie informacji dotyczących
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nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 41 usługi edu‑
kacyjne, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe
w Internecie.

(111) 304280
(220) 2017 05 08
(210) 471337
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) MAĆKOWIAK MAŁGORZATA M.S.-MOTO, Szelejewo
Pierwsze, PL.
(540) MS MOTO www.msmoto.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 09.07.01, 09.07.21, 21.03.25, 26.01.01, 26.03.01, 26.11.03,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 9 kaski ochronne dla motocyklistów, gogle dla motocy‑
klistów, artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony
przed wypadkami lub urazami, 25 odzież skórzana dla motocykli‑
stów, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, odzież do jazdy
na motocyklu, buty dla motocyklistów, kurtki motocyklowe, ręka‑
wice motocyklowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej przez Internet
takich produktów jak: kaski motocyklowe i akcesoria do kasków,
kurtki skórzane, kurtki tekstylne, spodnie skórzane, spodnie tek‑
stylne, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony dwuczęścio‑
we, bielizna termoaktywna, buty motocyklowe, buty, skarpety ter‑
moaktywne, kominiarki, kołnierze, chusty, t‑shirty, rękawice, pasy
nerkowe, gogle motocyklowe, torby, sakwy, kufry, piórniki, plecaki,
blokady i zabezpieczenia, zestawy napędowe, świece zapłonowe,
akumulatory, oleje, płyny do spryskiwaczy, smary, usługi sprzedaży
hurtowej przez Internet takich produktów jak: kaski motocyklowe
i akcesoria do kasków, kurtki skórzane, kurtki tekstylne, spodnie
skórzane, spodnie tekstylne, kombinezony jednoczęściowe, kombi‑
nezony dwuczęściowe, bielizna termoaktywna, buty motocyklowe,
buty, skarpety termoaktywne, kominiarki, kołnierze, chusty, t‑shirty,
rękawice, pasy nerkowe, gogle motocyklowe, torby, sakwy, kufry,
piórniki, plecaki, blokady i zabezpieczenia, zestawy napędowe, świe‑
ce zapłonowe, akumulatory, oleje, płyny do spryskiwaczy, smary,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, skom‑
puteryzowane usługi w zakresie składania zamówień on‑line, skom‑
puteryzowane zamówienia towarów, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.
(111) 304281
(220) 2017 05 08
(210) 471340
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 12
(732) POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU
RADIO MERKURY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) R Radio Poznań
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne, audiowizualne urzą‑
dzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski do nagry‑
wania 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 nagrania‑
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mi, elektroniczne procesory tekstu, filmy [błony] naświetlone, filmy
kinematograficzne, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy ry‑
sunkowe animowane, filmy wideo, głośniki, głośniki komputerowe,
interfejsy, interfejsy dla informatyki, interfejsy komputerowe, kasety
audio, kasety dźwiękowe, kasety i taśmy wideo, kasety magnetofo‑
nowe, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety
wideo, kasety wideo z grami, kompaktowe dyski optyczne, kompak‑
towe odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekranowe, kom‑
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery osobiste,
laptopy, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
magnetyczne nośniki informacji, maszty [anteny bezprzewodowe],
maszty antenowe, maszty do anten bezprzewodowych, maszty ra‑
diotelegraficzne, megafony. mikrofony, monitory, monitory do kom‑
puterów, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki
częstotliwości radiowych, nadajniki do telekomunikacji, nadajniki
radiowe, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne
zawierające komputerowe bazy danych, nienagrane magnetyczne
nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji
optyczne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt kompaktowych, optyczne nośniki danych, optyczne nośniki in‑
formacji, optyczne nośniki medialne, osobiste urządzenia stereofo‑
niczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ścią‑
gnięcia 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 statycz‑
ne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania,
odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów sta‑
tycznych 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 urządze‑
nia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania
dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, sterujące programy komputero‑
we do systemu operacyjnego, nagrane, taśmy do nagrywania dźwię‑
ku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo,
totalizatory, urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do trans‑
misji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane dotyczące okre‑
ślonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania
dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobie‑
rania, magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania
nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych,
zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, 35 reklama,
reklama i marketing, promocja [reklama] koncertów, reklama i usługi
reklamowe, udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi ba‑
dawcze zwijane z reklamą, reklamy radiowe, marketing internetowy,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, reklama za pośrednic‑
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 38 tele‑
komunikacja radiowa, emisja radiowa, komunikacja radiowa, emisja
programów telewizyjnych i radiowych, emisja treści wideo, trans‑
misja danych przez Internet, usługi w zakresie internetowych emisji
radiowych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, zapewnianie
dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, nadawanie tre‑
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem In‑
ternetu, 41 radiowe programy rozrywkowe, usługi produkcji radio‑
wej, realizacja transmisji radiowych, przygotowywanie programów
radiowych, montaż programów radiowych, prezentowanie progra‑
mów radiowych, dostarczanie rozrywki drogą radiową, produkcja
radiowych programów rozrywkowych, usługi edukacyjne świadczo‑
ne przez radio, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, produkcja
radiowa, filmowa i telewizyjna, przygotowywanie programów radio‑
wych i telewizyjnych, produkcja i prezentacja programów radiowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja imprez
sportowych na potrzeby radiowe, sprzedaż programów radiowych
do kilku stacji, usługi w zakresie produkcji programów radiowych,
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, pro‑
dukcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, roz‑
rywka w postaci koncertów, organizowanie konkursów [edukacja
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lub rozrywka], produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej
z Internetu, usługi radia internetowego w zakresie rozrywki.

(111) 304282
(220) 2017 05 08
(210) 471346
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG, Hard, AT.
(540) RECYCLING REDUCES CO₂
(540)

(531) 19.07.01, 19.07.25, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 25.05.01,
25.05.25
(510), (511) 7 zasobniki zbiorcze, automaty zbiorcze i do zwrotu
butelek, prasy, młynki i chemiczne, fizyczne i/lub biologiczne insta‑
lacje do oczyszczania do recyklingu pojemników, w szczególności
butelek, z tworzywa sztucznego, w szczególności z politereftalanu
etylenu (PET), 21 nadające do powtórnego przetworzenia (nadają‑
ce się do recyclingu) pojemniki, w szczególności butelki, z tworzywa
sztucznego, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), nada‑
jące do powtórnego przetworzenia (nadające się do recyclingu)
butelki z tworzywa sztucznego, w szczególności z politereftalanu
etylenu (PET), w szczególności przeznaczone do płynów takich jak
napoje, środki czystości, płyny do mycia naczyń, środki czyszczące,
środki do higieny ciała, mydło, żele pod prysznic, szampony i sypkie
lub sproszkowane substancje takie jak artykuły spożywcze, środ‑
ki czystości, nadające do powtórnego przetworzenia (nadające się
do recyclingu) bidony, w szczególności z politereftalanu etylenu
(PET), nadające do powtórnego przetworzenia (nadające się do re‑
cyclingu) pojemniki, jeżeli nie są ujęte w innych klasach, w szczegól‑
ności z politereftalanu etylenu (PET), w szczególności przeznaczone
na chusteczki odświeżające, chusteczki kosmetyczne, chusteczki
higieniczne, nadające do powtórnego przetworzenia (nadające się
do recyclingu) uchwyty, w szczególności z politereftalanu etylenu
(PET), w szczególności do kostek WC, kostek zapachowych, nadające
do powtórnego przetworzenia (nadające się do recyclingu) pojem‑
niki z tworzy sztucznych w szczególności dozowniki, kubki do pi‑
cia, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), 39 transport,
w szczególności organizacja, logistyka, zbiórka, wywóz, opróżnianie,
transport, usuwanie i składowanie pojemników, w szczególności
butelek, z tworzyw sztucznych, w szczególności z politereftalanu
etylenu (PET) do powtórnego przetworzenia (recyklingu) tworzywa
sztucznego, w szczególności politereftalanu etylenu (PET), 40 recy‑
kling, usługi recyklingowe, recykling pojemników z tworzyw sztucz‑
nych, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), oczyszczanie
[recykling] pojemników z tworzyw sztucznych, w szczególności z po‑
litereftalanu etylenu (PET), obróbka pojemników z tworzyw sztucz‑
nych, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), sortowanie
odpadów i nadających się do recyclingu pojemników z tworzywa
sztucznego, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), usuwa‑
nie odpadów poprzez organizację usuwania odpadów w celu po‑
wtórnego przetworzenia (recyklingu) pojemników, w szczególności
butelek, z tworzywa sztucznego, w szczególności z politereftalanu
etylenu (PET), powtórne przetwarzanie pojemników, w szczególno‑
ści butelek, z tworzywa sztucznego, w szczególności z politereftala‑
nu etylenu (PET), przy pomocy chemicznych, fizycznych i/lub biolo‑
gicznych instalacji do oczyszczania, dostarczanie informacji na temat
recyklingu pojemników z tworzyw sztucznych, w szczególności z po‑
litereftalanu etylenu (PET), informacja, doradztwo i konsulting na te‑
mat recyklingu pojemników z tworzyw sztucznych, w szczególności
z politereftalanu etylenu (PET).
(111) 304283
(220) 2017 05 12
(210) 471558
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO‑HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Gorzko!
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(540)

(111) 304284
(220) 2017 05 12
(210) 471560
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GeoTask
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi informa‑
tyczne.

Kolor znaku: biały, czarny, turkusowy
(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 dmuchane poduszki do celów medycznych, materace
nadmuchiwane do celów medycznych, materace położnicze, meble
wykonane specjalnie do celów medycznych, 20 kanapo‑tapczany,
kanapy, komody, kredensy, krzesła, lustra (srebrzone szkło), ławy
[meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla
dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów
leczniczych, materace, materace dmuchane, do celów niemedycz‑
nych, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt,
maty do spania, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble
ogrodowe, meble szkolne, parawany [meble], poduszki, stoły, sto‑
ły do masażu, szezlongi, taborety, taborety ze schodkiem [meble],
toaletki, wezgłowia, 24 narzuty na łóżka, pokrycia mebli z tworzyw
sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na materace, po‑
krowce i narzuty na meble.

(111) 304285
(220) 2017 05 12
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) globema
(540)

(210) 471563

(111) 304289
(220) 2017 05 12
(210) 471586
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) ALTERNATIVE FOOD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Waflove LODY
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 01.13.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi informa‑
tyczne.

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 08.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, jogurt mrożony (lody spożywcze), sorbety
(lody), lodowe wyroby cukiernicze, 43 bary szybkiej obsługi, lodziar‑
nie.

(531) 03.07.24, 03.07.25, 24.17.04, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 304286
(220) 2017 05 15
(210) 471564
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GLOBEMA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi informa‑
tyczne.
(111) 304287
(220) 2017 05 12
(210) 471570
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) ZATORA HALINA ZATORA, Wrocław, PL.
(540) Fishspot
(510), (511) 28 czujniki brania [sprzęt wędkarski], haczyki wędkar‑
skie, kołowrotki wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, proce [ar‑
tykuły sportowe], siatki do sportów, spławiki wędkarskie, sprzęt
wędkarski, sztuczne przynęty wędkarskie, wabiki do myślistwa lub
rybołówstwa, wędki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zapacho‑
we przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, żyłki wędkarskie, 35 pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tek‑
stów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi po‑
średnictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.
(111) 304288
(220) 2017 05 12
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) DR MATERAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabajka, PL.
(540) Dr Materac

(111) 304290
(220) 2017 05 12
(210) 471590
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) WIN‑CIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn, PL.
(540) PePe alkohole
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych pozwa‑
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z napojami
alkoholowymi i bezalkoholowymi.
(111) 304291
(220) 2017 05 13
(210) 471626
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.
(540) Orient Massage PIĘKNO. ZDROWIE. HARMONIA.
(540)

(210) 471573
Kolor znaku: jasnobeżowy, ciemnobrązowy
(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosme‑
tycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosme‑
tyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie hi‑
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, łaźnie tureckie.

(111) 304292
(220) 2017 05 12
(210) 471596
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom, PL.
(540) LINTER GROUP ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, niebieski, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 17.02.02, 17.02.04, 26.03.04
(510), (511) 7 przenośniki taśmowe, 42 projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych.
(111) 304293
(220) 2017 05 12
(210) 471614
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) BARANOWICZ BARBARA CENTRUM POMOCY
PROFESJONALNEJ CPP, Warszawa, PL.
(540) Centrum Pomocy Profesjonalnej
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 02.01.23, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem powierzchni biurowej, 41 organizacja szkoleń,
organizowanie kursów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dla bizne‑
su, usługi edukacyjne i szkoleniowe, zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], do‑
radztwo w zakresie szkolenia zawodowego, kursy szkoleniowe z za‑
kresu zdrowia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyj‑
ne], zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarzą‑
dzaniem czasem, 44 badanie osobowości do celów psychologicznych,
badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], doradz‑
two dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych,
doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości
medycznych, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie diete‑
tyki i odżywiania, konsultacje psychiatryczne, konsultacje medyczne,
konsultacje psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psycholo‑
gicznych, psychiatria, psychoterapia, świadczenie usług medycznych,
terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi medyczne, usługi psy‑
chiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeutyczne, usługi
w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie lekarskich wizyt domo‑
wych, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie psychologii dla
osób indywidualnych i grup, usługi diagnozy psychologicznej.
(111) 304294
(220) 2017 05 13
(210) 471618
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) AGRO‑WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski, PL.
(540) VITALLY FOOD
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze‑
chy i nasiona roślin strączkowych), oleje i tłuszcze jadalne, zupy i wy‑
wary, ekstrakty mięsne, pasty warzywne, warzywne pasty do sma‑
rowania, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe
dania z ryżu, chipsy warzywne, chipsy owocowe, 30 dania gotowe
i wytrawne przekąski, dania gotowe zawierające makaron, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, artykuły spo‑
żywcze pochodzenia roślinnego, przekąski składające się głównie
ze zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża przetwo‑
rzone do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery.

(111) 304295
(220) 2017 05 13
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza, PL.
(540) Lili CAFFE
(540)
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(210) 471621

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele, hote‑
le dla zwierząt, bufety, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, motele, pensjonaty, hotele, hotele dla
zwierząt, domy turystyczne, usługi barowe, wypożyczanie konstruk‑
cji przenośnych i urządzeń do gotowania, rezerwacja miejsc w pen‑
sjonatach, hotelach i kwaterach na pobyt czasowy, obsługa gastro‑
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
w zakresie wyposażania urządzeń kempingowych, organizowanie
obozów, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, wynaj‑
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie urządzeń
oświetleniowych, żłobki, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej,
namiotów, krzeseł, stołów, urządzeń do gotowania, bielizny stołowej
i naczyń szklanych.
(111) 304296
(220) 2017 05 13
(210) 471622
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko‑Kamienna, PL.
(540) TEVOR
(540)

Kolor znaku: brązowy, szary
(531) 26.13.25, 26.05.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lą‑
dzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 304297
(220) 2017 05 13
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza, PL.
(540) swatt
(540)

(210) 471623

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, czerwony
(531) 26.13.25, 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 prowadzona przez domy wysył‑
kowe i Internet artykułami z branży budowlanej.
(111) 304298
(220) 2017 05 13
(210) 471624
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko‑Kamienna, PL.
(540) TEVOR
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lą‑
dzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 304299
(220) 2017 05 12
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) ŁAZOWSKA JOANNA FINES, Pruszków, PL.

(210) 471600
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(540) dieting 24
(540)

Kolor znaku: beżowy, ciemnozielony, biały, czerwony, niebieski,
błękitny, jasnozielony, pomarańczowy
(531) 24.17.21, 05.09.01, 05.03.11, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, catering spożywczy, przy‑
gotowywanie żywności do konsumpcji, przygotowywanie napojów
do konsumpcji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem, kafeterie (bufety), stołówki.
(111) 304300
(220) 2017 05 11
(210) 471537
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) KRYS HENRYK, Bartoszyce, PL.
(540) Pierwsze Indywidualne Konto EMERYTALNO‑POŻYCZKOWE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe.
(111) 304301
(220) 2017 03 13
(210) 468792
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) POLTUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Smakuj lubuskie
(510), (511) 39 transport, transport pasażerski, organizowanie trans‑
portu, rezerwacja transportu, usługi pośrednictwa transportowego,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], udzielanie
informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, skomputeryzowane usługi informa‑
cyjne dotyczące usług transportowych, usługi biura podróży, miano‑
wicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży
i transportu za pomocą środków elektronicznych, planowanie, orga‑
nizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicz‑
nych, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, planowanie,
organizowanie i rezerwacja podróży, 41 biura rezerwacji biletów
koncertowych, degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win
[usługi rozrywkowe], dystrybucja filmów, edukacja, rozrywka i sport,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, fotografia, imprezy kulturalne, imprezy z degustacją
win w celach edukacyjnych, informacja dotycząca edukacji udzielana
on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o re‑
kreacji, informacja o wypoczynku, informacja o rozrywce, informacje
dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on‑line z komputerowej bazy danych lub Internetu, kon‑
certy muzyczne, kształcenie ustawiczne, kursy edukacyjne w dzie‑
dzinie branży turystycznej, kursy szkoleniowe w zakresie planowa‑
nia strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, nauczanie
i szkolenia, obozy rekreacyjne, obozy sportowe, organizacja imprez
i konkursów sportowych, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja konferen‑
cji edukacyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie szkoleń handlo‑
wych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, produkcja
filmów, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne,
publikacja kalendarzy, publikowanie czasopism, publikowanie ma‑
teriałów drukowanych, publikowanie przewodników edukacyjnych
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i szkoleniowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych z die‑
tą, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, rozryw‑
ka związana z degustacją wina, rozrywka w postaci turniejów gol‑
fowych, rozrywka w formie pokazów lotniczych, świadczenie usług
w dziedzinie rekreacji, szkolenia związane z branżą restauracyjną,
szkolenia z prezentacji żywności, udostępnianie usług i obiektów
rekreacyjnych, usługi edukacyjne związane ze świadczeniem usług
restauracyjnych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem perso‑
nelu z zakresu technologii żywności, usługi edukacyjne związane
z piwowarstwem, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne
placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone przez pla‑
cówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami
zawodowymi, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usłu‑
gi rekreacyjne związane z pieszymi wędrówkami, usługi rekreacyjne
związane z jazdą konną, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakre‑
sie organizacji rozrywki, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wyda‑
wanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie
gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie
przewodników turystycznych, 43 bary, biura zakwaterowania [hote‑
le, pensjonaty], domy turystyczne, doradztwo kulinarne, informacja
na temat hoteli, informacja o usługach restauracyjnych, motele, ofe‑
rowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów poby‑
towych, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], organizowanie zakwaterowania dla turystów, pensjonaty,
domy gościnne, porady dotyczące przepisów kulinarnych, przygo‑
towywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, rezerwacja
zakwaterowania na rzecz podróżnych, serwowanie jedzenia i napo‑
jów, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie informa‑
cji o zawodzie barmanki i barmana, udostępnianie sal konferencyj‑
nych, usługi barowe, usługi biur podróży w zakresie organizowania
zakwaterowania, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwa‑
terowania, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji,
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi hoteli i moteli,
wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], usługi obiektów gościnnych [zakwate‑
rowanie], zajazdy dla turystów.

(111) 304302
(220) 2014 12 15
(210) 468960
(151) 2018 01 09
(441) 2017 04 24
(732) AUTO LAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Auto Land Motoryzacja z pasją!
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.03.23, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny eksploatacyjne do pojazdów mechanicznych
w tym: płyny do napędów automatycznych, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania, płyny do układu kierowni‑
czego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające
do materiałów ściernych, płyny wzmacniające działanie pojazdów
mechanicznych, przemysłowe środki chemiczne do mycia, czyszcze‑
nia i konserwacji wszystkich części pojazdów mechanicznych, 2 sa‑
mochodowe mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia, środ‑
ki antykorozyjne w postaci powłok, środki konserwujące do metali
[farby], preparaty do użytku jako środki zabezpieczające przed oksy‑
dacją, 4 paliwa i materiały oświetlające, przemysłowe oleje i smary
w szczególności oleje i smary silnikowe, 7 filtry oleju, filtry powietrza
do silników, 9 aparatura pomiarowa i instrumenty pomiarowe wy‑
mienione w klasie 9, elektroniczne aparatury jako części samocho‑
dowe, elektryczne alarmy antywłamaniowe, wskaźniki prędkości,
linijki jako przyrządy miernicze, elektryczne części dla samochodów
w tym: akumulatory, alarmy, baterie, cewki, druty, drzwi, dzwonki,
gniazda, instalacje, kable, kolektory, kondensatory, lampy elektrono‑
we, lampy wyładowcze, lutownice, ogniwa, oporniki, osłony, płyny
do akumulatorów, polarymetry, przekaźniki, przemienniki, przetwor‑
nice, przewodniki, przewody, regulatory światła, styki, syreny, trans‑
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formatory, tuleje złączowe, urządzenia do dozowania, urządzenia
do spawania, urządzenia elektryczne do zapłonu, urządzenia pomia‑
rowe, wagi, wskaźniki, wtyczki i inne kontakty, wyłączniki, zamki, złą‑
cza, instrumenty nawigacyjne, poziomice, wagi, komputerowe anali‑
zatory dla pojazdów, skanery kodu, komputery w tym elektroniczne
terminarze, monitory, komputerowe urządzenia peryferyjne, zapi‑
sane komputerowe programy i oprogramowanie i zbiory danych,
kwasomierze, bezpieczniki elektryczne, przekaźniki elektryczne,
lasery, nie do celów medycznych, odzież chroniąca przed wypadka‑
mi, napromieniowaniem i ogniem w tym okrycia wierzchnie jak np.
kombinezony, spodnie, kurtki, koszule, paski, płaszcze, buty, ręka‑
wiczki, nakrycia głowy nauszniki, przyrządy ratunkowe: gaśnice, siat‑
ki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe i siatki zabezpieczające przed
wypadkami zawarte w klasie 9, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,
wskaźniki świetlne ostrzegawcze do pojazdów i ich części, urządze‑
nia alarmowe, baterie i ich części, akumulatory i ich części, urządze‑
nia do przetwarzania danych, urządzenia do zapisu, przesyłania i/lub
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu w tym anteny, radia, telewizory,
aparaty telefoniczne, wideotelefony, urządzenia przyrządy do gasze‑
nia ognia, 11 lampy do kierunkowskazów, reflektory i światła do sa‑
mochodów, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia chło‑
dzące i wentylacyjne do pojazdów, 12 części dla pojazdów służących
do poruszania się na lądzie, powietrzu, wodzie, części samochodowe
i akcesoria samochodowe zawarte w klasie 12, 16 publikacje, druki,
czasopisma, książki, 35 usługi administrowania działalnością han‑
dlową, usługi analizy i doradztwa warsztatowego w dziedzinie za‑
rządzania przedsiębiorstwem, usługi analizy i doradztwa związane
z ekonomiką przedsiębiorstwa, usługi biurowe i sekretarskie, usługi
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ana‑
lizy i doradztwo organizacyjne, usługi doradztwa ekonomicznego
i organizacyjnego do jednostkowych programów do elektroniczne‑
go przetwarzania danych i numerów artykułów części samochodo‑
wych, akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa ekonomicz‑
nego, usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie eksportu
i importu towarów wielobranżowych w branżach: bezpieczeństwa
i higieny pracy budowlanej, motoryzacyjnej, rolnej, usługi marketin‑
gowe dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy i promocji sprzeda‑
ży części samochodowych i akcesoriów, usługi pośrednictwa w umo‑
wach dla osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów,
części samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi reklamy,
usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym promocja sprzedaży
dla osób trzecich towarów wielobranżowych, usługi handlu detalicz‑
nego świadczone przez audycje kanału telezakupów w odniesieniu
do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i ak‑
cesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie
handlu wysyłkowego w odniesieniu do nowych i używanych: sa‑
mochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samo‑
chodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detaliczne‑
go/hurtowego w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi w za‑
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi katalogowania
w celu ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów w zakresie
zestawiania różnych typów: samochodów, części samochodowych
i akcesoriów samochodowych, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, pozyskiwanie i systematyzacja baz danych, 36 usługi operacji
finansowych‑maklerstwo finansowe, usługi inwestycji kapitałowych,
usługi leasingu, usługi ubezpieczenia, usługi wyceny kosztów na‑
praw, 37 usługi instalowania i naprawy urządzeń do klimatyzacji,
usługi wulkanizacji opon, usługi zabezpieczania przed korozją,
usługi w zakresie wyposażania warsztatów samochodowych i moto‑
ryzacyjnych dla osób trzecich, 39 usługi w zakresie dostarczania to‑
warów, usługi holowania pojazdów, usługi informacji o transporcie,
usługi magazynowania i składowania, wynajmowanie powierzchni
magazynowych, usługi pakowania towarów, usługi pomocy dro‑
gowej w przypadku awarii pojazdów, usługi sterowania taborem
pojazdów za pomocą elektronicznych urządzeń nawigacyjnych
i lokalizacyjnych, usługi transportowe, usługi logistyczne w zakresie
magazynowania i w sektorze transportowym, usługi przewożenia
ładunków, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów mechanicz‑
nych, 41 usługi organizacji i przeprowadzania seminariów, kursów
i szkoleń, 42 usługi w zakresie technicznego zarządzania projektami
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych.

Nr 4/2018

(111) 304303
(220) 2017 06 02
(210) 472487
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 21
(732) NEOBRIT EDUCATIONS LIMITED, Londyn, GB.
(540) DOCTRINA VIM PROMOVET INSITAM BRITISH INTERNATIONAL
ACADEMY My Vinci SCHOOL
(540)

(531) 03.01.02, 03.01.22, 24.01.09, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 nauka śpiewu, nauka muzyki, nauka gimnastyki, na‑
uka rysowania, edukacja sportowa, edukacja językowa, edukacja
[nauczanie], edukacja (informacje dotyczące-), usługi szkół [eduka‑
cja], edukacja, rozrywka i sport, obozy letnie [rozrywka i edukacja],
usługi szkół, nauka malowania, nauka indywidualna, nauka gry w te‑
nisa, nauka jazdy na nartach, nauka gry na pianinie, nauka w zakresie
sportu, nauka gry w koszykówkę, usługi edukacyjne związane z na‑
uką języków obcych, edukacja, organizowanie zawodów [edukacja
lub rozrywka], edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami,
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], szkolenie
sportowe, szkolenia edukacyjne, szkolenie dotyczące komputerów,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, usługi
szkolnictwa podstawowego, usługi informacyjne dotyczące szkół,
szkolenia ruchowe dla dzieci, usługi edukacyjne i szkoleniowe, przy‑
gotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, organizowanie
i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, usługi szkół w zakre‑
sie nauczania języków obcych, nauczanie w szkołach podstawowych,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, zapewnianie szkoleń,
kształcenia i nauczania, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia z za‑
kresu rozumienia muzyki, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenia
związane ze sprzętem komputerowym, szkolenia w zakresie edukacji
komputerowej, szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkole‑
nie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenia w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, kształcenie i szko‑
lenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych.
(111) 304304
(220) 2017 06 02
(210) 472489
(151) 2018 01 19
(441) 2017 08 21
(732) NEOBRIT EDUCATIONS LIMITED, Londyn, GB.
(540) DOCTRINA VIM PROMOVET INSITAM BRITISH INTERNATIONAL
ACADEMY My Vinci PRESCHOOL
(540)

(531) 03.01.02, 24.09.01, 03.01.22, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 41 nauka śpiewu, edukacja, rozrywka i sport, nauka mu‑
zyki, obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauka gimnastyki, usługi
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], nauka rysowania, organizo‑
wanie zawodów [edukacja lub rozrywka], nauka malowania, eduka‑
cja w dziedzinie posługiwania się komputerami, nauka indywidual‑
na, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], nauka
gry w tenisa, przedszkola, nauka jazdy na nartach, usługi przedszkoli,
nauka gry na pianinie, nauczanie przedszkolne, nauka w zakresie
sportu, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, na‑
uka gry w koszykówkę, szkolenie sportowe, usługi edukacyjne zwią‑
zane z nauką języków obcych, szkolenia edukacyjne, edukacja, pro‑
wadzenie warsztatów [szkolenia], edukacja przedszkolna, nauczanie
i szkolenia, edukacja sportowa, szkolenia ruchowe dla dzieci, eduka‑
cja językowa, usługi edukacyjne i szkoleniowe, edukacja [nauczanie],
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zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, edukacja (informacje
dotyczące-), organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
usługi przedszkoli [edukacja], szkolenie w zakresie sprawności fi‑
zycznej, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, szko‑
lenia z zakresu rozumienia muzyki, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, szkolenie w oparciu o komputery, organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, szkolenie w zakresie zajęć rekre‑
acyjnych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, szkolenia w zakresie
sprawności fizycznej, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, szkolenia w zakresie zajęć sportowych.

(111) 304305
(220) 2016 10 04
(210) 462284
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) mFLOTA
(510), (511) 9 odczytywane przez maszyny karty przenoszące za‑
kodowane informacje, zautomatyzowany sprzęt do odczytywania
kart oraz wydobywania danych z kart, kodowane karty magnetyczne
upoważniające do zakupów na kredyt, karty identyfikacyjne, karty
zawierające aktywne komponenty i będące nośnikami danych, karty
stałego klienta, karty debetowe, karty rabatowe, 35 usługi w zakresie
organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów,
usługi w zakresie prowadzenia i wyceny działalności gospodarczej,
usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów
z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa do pojazdów
mechanicznych i za usługi świadczonych przez stacje benzynowe
oraz stacje obsługi pojazdów, reklama radiowa, telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, 36 usługi w zakresie obsługi
czeków podróżnych, usługi w zakresie wydawania oraz obsługi kart
kredytowych i debetowych, usługi w zakresie obsługi kart debeto‑
wych, kart identyfikacyjnych, kart upoważniających do zakupów,
kart rabatowych, usługi w zakresie rozliczeń finansowych transakcji,
usługi dotyczące elektronicznego transferu kapitału, dostarczanie
informacji o stanie konta i sporządzanie analiz na temat wszystkich
powyższych usług, usługi dotyczące rozliczeń finansowych, pośred‑
nictwo przy sprzedaży na kredyt i rozrachunku bezgotówkowego,
37 usługi w zakresie prowadzenia stacji obsługi samochodów w tym
konserwacja i naprawa pojazdów, usługi dotyczące smarowania po‑
jazdów mechanicznych, czyszczenia, polerowania, mycia i zabezpie‑
czania pojazdów mechanicznych przed korozją, usługi malowania
pojazdów mechanicznych, wulkanizacji i naprawy przebitych opon.
(111) 304306
(220) 2017 05 11
(210) 471530
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) WLAZŁY RYSZARD FIRMA HANDLOWA LYNX FH LYNX SC LW
JEANS, Kalisz, PL.
(540) LYNX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, do‑
datków odzieżowych, obuwia i nakryć głowy.
(111) 304307
(220) 2017 02 16
(210) 467658
(151) 2018 02 13
(441) 2017 04 18
(732) Materion Brush Inc., Mayfield Heights, US.
(540) MOLDMAX
(510), (511) 6 płyty, drągi, pręty, rury ze stopu miedziowo
‑berylowego i obrobione maszynowo komponenty z tych form.
(111) 304308
(220) 2017 03 06
(210) 468497
(151) 2018 02 13
(441) 2017 06 05
(732) DUBIEL AGNIESZKA FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA DAN
BUSHIDO, Żędowice, PL.
(540) DBX FIT
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, stroje treningowe,,
28 przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, akcesoria treningo‑
we, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego.
(111) 304309
(220) 2017 03 08
(151) 2017 11 07
(441) 2017 06 19
(732) ARTERIUM LTD, Kijów, UA.

(210) 468621
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(540) ALTEYKA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i substancje dietetyczne
do celów medycznych, włączając w to suplementy żywnościowe,
wszystkie wymienione towary stosowane na kaszel, stosowane jako
środki wykrztuśne, stosowane jako leki na przeziębienie, na bazie
ekstraktów roślinnych.
(111) 304310
(220) 2017 03 22
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 15
(732) RODRIGUEZ MONIKA TU CAFE, Józefów, PL.
(540) tu café ŚWIEŻO PALONA
(540)

(210) 469267

(531) 06.01.02, 06.01.04, 05.07.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.
(111) 304311
(220) 2017 03 30
(210) 469743
(151) 2018 02 13
(441) 2017 06 05
(732) DURAJ EWA GRAŻYNA GABINET STOMATOLOGICZNY
MEDIX, Białystok, PL.
(540) MEDIX
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi medyczne w zakresie stoma‑
tologii, diagnostyka i leczenie chorób zębów i jamy ustnej, implan‑
tologia, protetyka, ortodoncja, endodoncja, badania radiologiczne
twarzoczaszki, usługi z zakresu profilaktyki zębów i jamy ustnej,
lakowanie i lakierowanie zębów, doradztwo w zakresie profilaktyki
jamy ustnej i żywienia, usługi stomatologii estetycznej, wybielanie
zębów, usługi korygowania kształtu i koloru zębów, zabiegi chirur‑
giczne i periodontologiczne w jamie ustnej, rehabilitacja narządu żu‑
cia, usługi w zakresie medycyny estetycznej, kosmetologii i dietetyki,
doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, porady
w zakresie odchudzania i żywienia, usługi pielęgniarskie.
(111) 304312
(220) 2017 04 07
(210) 470148
(151) 2018 02 13
(441) 2017 08 07
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(540) Maestro
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, gotowe dania z mię‑
sa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], kiełbasy,
kiełbasy wędzone, konserwy mięsne, mięso kiełbasiane, mięso po‑
krojone w plastry, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety,
suszona wołowina w paskach, suszone mięso, surowe kiełbasy, wę‑
dliny.
(111) 304313
(220) 2017 04 27
(210) 471028
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, PL.
(540) O’KURCZE
(510), (511) 29 tuszki drobiowe, mięso drobiowe, wędliny drobiowe,
wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, podroby drobiowe, kon‑
serwy drobiowe, buliony drobiowe.
(111) 304314
(151) 2017 09 26

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

(210) 471232
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(732) NOVARTIS AG, Basel, CH.
(540) VILGITOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 304315
(220) 2017 05 05
(210) 471233
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) VILGIMUS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 304316
(220) 2017 05 10
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) MESZKO MARCIN PIOTR, Toruń, PL.
(540) SILNI W CHOROBIE
(540)

(210) 471433

Kolor znaku: ciemnoróżowy, żółty, jasnoniebieski, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dla
towarów: preparaty i artykuły medyczne, preparaty i artykuły hi‑
gieniczne, produkty lecznicze, kosmetyki, produkty i preparaty
farmaceutyczne i sanitarne, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze,
plastry, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, urządze‑
nia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych,
ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru, aparaty
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły ortopedyczne i ma‑
teriały do zszywania stosowane w chirurgii, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy
żywnościowe, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, waciki do celów medycz‑
nych, pieluchy dla dorosłych i niemowląt, żywność dla diabetyków,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, apara‑
ty i instrumenty medyczne, meble i pościel do celów medycznych,
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły i urządzenia
ortopedyczne oraz przyrządy ułatwiające poruszanie się, medyczne
przyrządy diagnostyczne, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży wyżej wymie‑
nionych towarów na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie handlu
wyżej wymienionymi towarami, usługi informacyjne dla konsumen‑
tów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wskazanych wyżej towa‑
rów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw‑
ców wyżej wymienionych towarów i usług, udostępnienie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, publikowa‑
nie tekstów reklamowych w zakresie wyżej wymienionych towarów,
sprzedaż online wyżej wymienionych towarów, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów wy‑
mienionych powyżej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych w zakresie wyżej wymienionych towarów, 38 udo‑
stępnianie forów internetowych online, zapewnianie dostępu do in‑
ternetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych,
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, zapewnianie
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie do‑
stępu do informacji za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wia‑
domości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), zapewnia‑
nie dostępu do treści, stron internetowych i portali, przekazywanie
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów]
oraz forów internetowych, usługi transmisji głosu, danych, dźwięku
i obrazu, usługi transmisji multimedialnych, dostarczanie i rozpo‑
wszechnianie informacji dotyczących wszystkich wymienionych
usług, usługi transmisji danych i wiadomości, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, internetowy serwis
informacyjny, poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz
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danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznego udo‑
stępniania i przesyłania informacji o towarach: preparaty i artykuły
medyczne, preparaty i artykuły higieniczne, produkty lecznicze,
kosmetyki, produkty i preparaty farmaceutyczne i sanitarne, urzą‑
dzenia do rehabilitacji medycznej, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, herbaty lecznicze, plastry, medyczne i chirurgiczne ma‑
teriały opatrunkowe, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontro‑
lne do celów medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania
poziomu cukru, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, arty‑
kuły ortopedyczne i materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, su‑
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy żywnościowe, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, apteczki pierwszej pomocy, wyposażo‑
ne, waciki do celów medycznych, pieluchy dla dorosłych i niemowląt,
żywność dla diabetyków, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, urządzenia i przy‑
rządy do fizjoterapii, aparaty i instrumenty medyczne, meble i pościel
do celów medycznych, odzież medyczna, protezy i sztuczne implan‑
ty, artykuły i urządzenia ortopedyczne oraz przyrządy ułatwiające
poruszanie się, medyczne przyrządy diagnostyczne, urządzenia
do rehabilitacji medycznej, przesyłanie informacji i obrazów związa‑
nych z wyżej wymienionymi towarami, 41 elektroniczna publikacja
tekstów innych niż reklamowe, wydawanie tekstów innych niż rekla‑
mowe, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja materiałów
edukacyjnych, działalność edukacyjna dotycząca ochrony zdrowia,
medyczne usługi edukacyjne, szkolenie i nauczanie w dziedzinie me‑
dycyny, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 42 usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie testowania pro‑
duktów, 44 udzielanie informacji w dziedzinie chorób za pośrednic‑
twem Internetu, usługi doradcze i informacyjne świadczone za po‑
średnictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi,
medycyną, zdrowiem, opracowanie programów profilaktycznych
ochrony zdrowia, organizowanie usług medycznych, usługi medycz‑
ne, pomoc medyczna, usługi telemedyczne, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, usługi doradcze dotyczące problemów
medycznych, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usłu‑
gi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi w zakresie wy‑
szukiwania informacji medycznych, udzielanie wiadomości i infor‑
macji w dziedzinie medycyny, udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne doty‑
czące produktów medycznych, doradztwo medyczne w zakresie wy‑
bierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych,
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodze‑
nia i łóżek, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
pielęgnacji i troski o zdrowie, opieki medycznej.

(111) 304317
(220) 2017 05 10
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ciech Vitrosilicon
(540)

(210) 471454

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 26.11.13, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 bentonit, dodatki do betonów, krzemian glinu, ma‑
teriały ceramiczne zwłaszcza do filtrów, materiały filtracyjne w po‑
staci substancji mineralnych, mieszanka ceramiczna do spiekania
w postaci ziarnistej i sypkiej, pochłaniacze jako substancje aktyw‑
ne, preparaty wodoszczelne stosowane w murarstwie, specjalne
materiały ceramiczne do filtrów, szkliwo ceramiczne, szkło wodne
w postaci krzemianów, 19 granulat szklany do znakowania dróg,
szkło budowlane, szkło izolacyjne, ścienne okładziny niemetalowe
dla budownictwa, płytki niemetalowe dla budownictwa, 21 butelki,
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butle szklane, gąsiory, figurki ze szkła, statuetki ze szkła, kolby szkla‑
ne jako pojemniki, korki szklane do butelek, krzemionka roztopiona
jako produkt półprzetworzony inna niż dla budownictwa, kubki i ku‑
bły nie z metali szlachetnych, kubki, kufle, miski, miseczki, mozaiki
ze szkła nie do celów budownictwa, naczynia nie z metali szlachet‑
nych, pojemniki do użytku w gospodarstwach domowych nie z me‑
tali szlachetnych, słoje szklane, szklane włókno krzemowe inne niż
do celów włókienniczych, szkło emaliowane, szkło opałowe, wełna
stalowa, wata szklana inna niż do izolacji, włókna szklane i nici inne
niż do izolacji i celów włókienniczych.

(111) 304318
(220) 2017 05 10
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) KUBIAK MARLENA, Łódź, PL.
(540) B BRILLIANT BEAUTY CLINIC
(540)

(210) 471472

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 25.01.25, 27.05.01, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 41 szkolenia z kosmetologii i medycyny
estetycznej, 44 kosmetologia i medyczna estetyka, salony piękności,
usługi klinik medycznych.
(111) 304319
(220) 2017 05 11
(210) 471514
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW PŁYT WARSTWOWYCH,
Poznań, PL.
(540) POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW PŁYT WARSTWOWYCH
PAMA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 07.15.05, 07.15.20,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 płyty warstwowe, elementy budowlane metalowe,
konstrukcje budowlane metalowe, budowlane materiały metalowe,
budowlane materiały pokrywane metalem, metalowe okładziny
i osłony, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych to‑
warów, 35 promocja płyt warstwowych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich płyt warstwowych, pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprze‑
daży tych towarów oraz kupować te towary z katalogu tych towarów
wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środ‑
ków telekomunikacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich płyt war‑
stwowych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w małych sklepach, zgrupowanie na rzecz osób trzecich płyt
warstwowych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w dużych sklepach wielobranżowych lub supermarketach,
informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, doradztwo handlowe, prezento‑
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, roz‑
powszechnianie materiałów: ulotek, prospektów, druków i próbek,
dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów
i broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, konsultacje w zakresie płyt warstwowych, sondaże
opinii, badania rynku, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
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doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo‑
wych i biznesowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pokazy towarów, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, rozpowszechnianie ogłoszeń,
rozpowszechnianie reklam, 41 organizowanie i prowadzenie kur‑
sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkur‑
sów, 42 usługi projektowe i badawcze w zakresie budownictwa dla
celów budownictwa ogólnego, przemysłowego, spożywczego i rol‑
niczego, opracowywanie projektów technicznych w zakresie płyt
warstwowych i ich zastosowań, doradztwo budowlane, doradztwo
techniczne w zakresie budownictwa z użyciem płyt warstwowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynierskie, usługi
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
opracowywanie projektów technicznych.

(111) 304320
(220) 2017 05 11
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) HOME & KITCHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Guido Hand made Coffee
(540)

(210) 471516

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały
(531) 05.13.01, 11.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 02.09.15
(510), (511) 7 napoje (urządzenia elektromechaniczne do przygo‑
towywania-), owoce (wyciskacze do-) elektryczne domowe, pieprz
(młynki do-) inne niż ręczne, roboty kuchenne elektryczne, ubijaczki
elektryczne do użytku domowego, urządzenia do zgazowywania /
saturacji, 11 czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, fil‑
try do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, urządzenia do palenia
kawy, sprzęt kuchenny elektryczny, aparatura i urządzenia do wytwa‑
rzania lodu, urządzenia do chłodzenia mleka, podgrzewacze do tale‑
rzy, urządzenia do palenia kawy, aparatura i instalacje do zmiękcza‑
nia wody, urządzenia do filtrowania wody, 21 wyroby z ceramiki dla
gospodarstwa domowego, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy, nieelektryczne,
filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, forem‑
ki do ciast jako przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodar‑
stwie domowym, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki
do herbaty, imbryki nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, kubki,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne, ło‑
patki [sztućce], naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli
[shakery], naczynia stołowe, termosy do napoji, porcelana, rondelki,
tygielki, serwisy do herbaty, serwisy do kawy, sitka do zaparzania
herbaty, szklanki do napojów, wyciskacze do owoców nieelektrycz‑
ne do celów domowych, 30 aromaty kawowe, ciasta, ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, czekolada, dekoracje cukierni‑
cze do ciast, galaretki owocowe [słodycze], gofry, herbata mrożona,
herbata, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, wyroby z kakao,
kanapki, kasze spożywcze, kawa, kawa nie palona, lody spożywcze,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napo‑
je kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie
herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, przyprawy,
słodycze, słodziki naturalne, sorbety [lody], substytuty kawy, środki
wiążące do lodów spożywczych, wyroby cukiernicze, 43 bary szyb‑
kiej obsługi [snack‑bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe.
(111) 304321
(151) 2017 10 04

(220) 2017 05 11
(441) 2017 06 19

(210) 471531
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(732) WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów, PL.
(540) nasz market Poziomka markety.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 05.07.08, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki,
szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa kiszka, łój
spożywczy, mięso, mięso solone, mięso konserwowane, wieprzowi‑
na, pasztet z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wą‑
troba, flaki, konserwy mięsne, 35 prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, powielanie dokumentów,
pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej i zarządzania, usługi organizowania gier i konkursów,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywa‑
cyjnych i promocyjnych, pośrednictwo handlowe, doradztwo w za‑
kresie działalności gospodarczej i zarządzania, działalność związana
z zarządzaniem holdingami, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing, pokazy towarów, wy‑
pożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej
w sklepach, supermarketach, hipermarketach, mini‑marketach, pa‑
sażach handlowych, usługi sprzedaży wysyłkowej za pomocą katalo‑
gów, poprzez zamówienia za pośrednictwem poczty, środków tele‑
komunikacji i za pośrednictwem stron internetowych następujących
towarów: artykuły spożywcze, mleczarskie, dietetyczne, jaja, owoce
i warzywa, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, ekstrak‑
ty mięsne, ryby, woda, wody mineralne, soki, napoje, oleje i tłuszcze
jadalne, odżywki, artykuły przemysłowe, odzieżowe i obuwnicze,
tekstylne, tytoniowe, alkoholowe, higieniczne, utrzymania czystości,
perfumeryjne i kosmetyczne, do prania i czyszczenia, dezynfekcyj‑
ne, artykuły gospodarstwa domowego, radiowo‑telewizyjne, tele‑
komunikacyjne, fotograficzne, komputerowe, filmowe, muzyczne,
ogrodnicze, sportowe, szkolne, piśmiennicze, biurowe, dla zwierząt,
malarskie, metalowe, czasopisma, książki, mapy, zabawki, ozdoby,
choinki, meble, narzędzia i elektronarzędzia, środki owadobójcze,
aparaty i nożyki do golenia, sprzęt oświetleniowy, rowery, wózki,
hulajnogi, wyroby jubilerskie, zegary, zegarki, papier, kufry, waliz‑
ki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski, portfele, kalendarze,
wyroby ze skóry i jej imitacji, klepka, terakota, glazura, cement,
wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości słonio‑
wej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej,
celulozy, namiastki tych materiałów lub z masy plastycznej, lustra,
sznury, sznurki, namioty, plandeki, wyroby włókniste z wyrobów na‑
turalnych i sztucznych, nici, przędza, nakrycia na łóżka i stoły, koce,
wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, sztuczne kwiaty,
artykuły krawieckie, pasmanteryjne, zamki błyskawiczne, koronki,
guziki, wykładziny, dywany, artykuły gimnastyczne, sportowe, ozdo‑
by choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe,
zabawki, karty do gry, 39 transport i składowanie towarów, dostawa
towarów, dostawa żywności, wynajem środków transportu, usługi
transportowe, logistyka transportu, usługi przewozu, usługi w za‑
kresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi przewozu osób
i rzeczy transportem samochodowym, usługi rozładunku towarów.
(111) 304322
(220) 2017 05 12
(210) 471546
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) LORD HENRY
(510), (511) 30 herbata, herbata mrożona, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, napary inne
niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku, nielecznicze na‑
poje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, słodzi‑
ki naturalne, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa,
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32 aperitify bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, napoje
bezalkoholowe na bazie herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie
kawy, napoje orzeźwiające.

(111) 304323
(220) 2017 05 12
(210) 471549
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NetStork
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi informa‑
tyczne.
(111) 304324
(220) 2017 05 12
(210) 471551
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GeoTraxx
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi informa‑
tyczne.
(111) 304325
(220) 2017 05 12
(210) 471554
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 4RES
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi informa‑
tyczne.
(111) 304326
(220) 2017 05 12
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GeoTask
(540)

(210) 471556

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi informa‑
tyczne.
(111) 304327
(220) 2017 05 13
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) EFIX DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) exeria
(540)

(210) 471627

Kolor znaku: różowy, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
fioletowy, grafitowy
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 36 usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, 42 usługi w zakresie technologii in‑
formacyjnych.
(111) 304328
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProCardiol
(540)

(531)

(210) 471644
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(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, pre‑
paraty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata leczni‑
cza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suple‑
menty mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycz‑
nego, lekarstwa przeciw zaparciom witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki an‑
tykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hisz‑
pańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierza‑
jące.

(111) 304329
(220) 2017 05 15
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) POWIAT KOLSKI, Koło, PL.
(540) Powiat Kolski w centrum Polski
(540)

(210) 471647

Kolor znaku: żółty, niebieski, zielony
(531) 01.03.01, 26.01.01, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe, broszury, chorą‑
giewki papierowe, kalendarze, notatniki [notesy], podkładki na biur‑
ko, torby papierowe, 18 aktówki, parasole, plecaki, podróżne tor‑
by na ubranie, sakwy, torby, torby turystyczne, 21 filiżanki, kubki,
41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich.
(111) 304330
(220) 2017 05 15
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) NETGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) N netguru
(540)

(210) 471651

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt i urządzenia do elektronicznego przetwarzania
danych, oprogramowanie i systemy komputerowe, oprogramowanie
komputerów, interfejsy komputerowe, urządzenia do komunikacji we‑
wnętrznej, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowa‑
nie komputerowe, nagrane, programy komputerowe (software łado‑
walny), programy sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowanie
dla sprzętu do przetwarzania danych, sieci komputerowe, modemy,
układy baz danych, ładowalne oraz stałe (nagrane) oprogramowanie,
oprogramowanie wbudowane w urządzenia, sprzęt do zarządzania
bazami danych, komputerowy hardware oraz software wykorzysty‑
wany do tworzenia aplikacji biznesowych, programów wspomagają‑
cych zarządzanie oraz zintegrowanych systemów biznesowych, inter‑
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fejsy, chipy (układy scalone), czytniki (sprzęt przetwarzania danych),
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, drukarki
komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optycz‑
ne, etykietki na towarach elektroniczne, hologramy, karty magne‑
tyczne zakodowane, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery prze‑
nośne, mikroprocesory, monitory, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórko‑
wego, procesory, skanery, tablice ogłoszeń elektroniczne, urządze‑
nia do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania,
urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery
pokładowe], urządzenia telefoniczne, zamki elektryczne, 35 eksper‑
tyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kompu‑
terowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy‑
mi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sortowanie da‑
nych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, projektowa‑
nie systemów zarządzania, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpo‑
średnią oprogramowania komputerowego, oprogramowania i sprzę‑
tu, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sprzętu elektronicznego
i telekomunikacyjnego oraz części do niego, usługi agencji reklamo‑
wych, agencji informacji handlowej, organizowanie targów, wystaw
i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, usługi badania
rynku i opinii publicznej, uaktualnianie elektronicznych baz danych,
systematyzacja i pozyskiwanie danych do elektronicznych baz da‑
nych, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji handlowych w zakre‑
sie sprzedaży oprogramowania, pośrednictwo w zakresie pozyskiwa‑
nia i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, analizy
kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, wynajmowanie
maszyn i urządzeń dla biura, usługi porównywania cen, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, handlowe wyceny, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, doradztwo handlowe w sprawach outsourcingu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publiko‑
wane tekstów sponsorowanych, reklama, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, 37 montaży, konserwacja
i naprawa (oraz doradztwo w tym zakresie): komputerów, systemów
komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 38 wypo‑
życzanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, łączność
poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale kompute‑
rowe, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji teksto‑
wej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interneto‑
wych, udostępnianie internetowych chatroomów, udostępnianie po‑
łączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko‑
munikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych (telekomunikacja), usługi
wideokonferencji, wypożyczanie modemów, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze (radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej), 41 usługi edukacyj‑
ne i szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą,
szkolenia w zakresie komputerowego oprogramowania i sprzętu,
oprogramowania wykorzystywanego przy produkcji, handlu, dys‑
trybucji działalności usługowej, opracowywania i rozwoju systemów
oprogramowania, wdrażania oprogramowania wspomagającego
zarządzanie, usługi wydawnicze, publikowanie książek, gazet, cza‑
sopism i wydawnictw periodycznych, prowadzenie kursów eduka‑
cyjnych, kursów korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, treningów, seminariów konferencji, podróży studyjnych
(część edukacyjna), kształcenie praktyczne, publikowanie materiałów
dydaktycznych, nagrywanie materiałów dydaktycznych, nauczanie
i kształcenie w szczególności organizowanie szkoleń dotyczących
systemów i sieci komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu
komputerowego, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga‑
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
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seminariów, organizowane i prowadzenie sympozjów, organizowa‑
nie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie elektroniczne on‑line nie do po‑
brania, usługi gier świadczone on‑line, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, usługi komponowania układu graficznego
publikacji, inne niż do celów reklamowych, 42 analizy systemów
komputerowych, badania techniczne, digitalizacja dokumentów
(skanowanie), doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu kom‑
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto‑
wych, dostarczanie (opracowywanie) wyszukiwarek internetowych,
elektroniczna konwersja danych lub programów, hosting serwerów,
instalacje oprogramowania komputerowego, komputery (progra‑
mowanie), projektowanie systemów komputerowych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja da‑
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych kompute‑
rowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa (SaaS), aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produk‑
tami dla osób trzecich, wypożyczanie serwerów (hosting), tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie
miejsca na serwerach (strony internetowe), usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej (IT), wypożyczanie komputerów, wzornic‑
two przemysłowe, montaż, konserwacja i naprawa (oraz doradztwo
w tym zakresie) oprogramowania, usługi polegające na tworzeniu
aplikacji webowych przy wykorzystaniu frameworków open source,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności inte‑
lektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 304331
(220) 2017 05 15
(210) 471682
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) STERN ZUZANNA DECOCULTURE, STERN & CO, Poznań, PL.
(540) O!MEGA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, 41 edukacja, edukacja dorosłych, edukacja i szkolenia w dzie‑
dzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja [nauczanie],
edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Inter‑
netu czy ekstranetów, edukacja przedszkolna, edukacja, rozryw‑
ka i sport, edukacja sportowa, edukacja w dziedzinie informatyki,
edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja
w dziedzinie przetwarzania danych, edukacja językowa, doradztwo
zawodowe [edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka],
organizowanie zawodów edukacyjnych lub rozrywkowych, organi‑
zowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowa‑
nie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
(111) 304332
(220) 2017 05 15
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) LEPA HUBERT, Warszawa, PL.
(540) Zelman
(540)

(210) 471705

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 7 odkurzacze, 11 kuchenny sprzęt elektryczny, 21 lo‑
dówki turystyczne.
(111) 304333
(220) 2017 05 15
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) SADOWSKI ANDRZEJ, Grudziądz, PL.
(540) STOLCAD
(510), (511) 9 program komputerowy.

(210) 471708

(111) 304334
(151) 2017 10 04

(210) 471710

(220) 2017 05 15
(441) 2017 06 19

Nr 4/2018

(732) LEGAL PROTECTION SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) LP Legal Protection S.A.
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 304335
(220) 2017 05 15
(210) 471721
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KALIGRAF
(510), (511) 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrządy do pisa‑
nia, pióra i długopisy [artykuły biurowe], wieczne pióra, materiały
piśmienne, ołówki, grafity do ołówków, 35 sprzedaż detaliczna sta‑
lówek, wkładów atramentowych, przyrządów do pisania, piór i dłu‑
gopisów, materiałów piśmiennych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich stalówek, wkładów atramentowych, przyrządów do pisania,
piór i długopisów, materiałów piśmiennych, reklama stalówek, wkła‑
dów atramentowych, przyrządów do pisania, piór i długopisów, ma‑
teriałów piśmiennych.
(111) 304336
(220) 2017 05 15
(210) 471722
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) MILLE SAPORI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Mille Sapori
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, zielony, czerwony,
biały
(531) 01.03.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego
oraz sprzęty do czyszczenia, w tym druciaki metalowe, gąbki czyszczą‑
ce, formy do ciasta, materiały do polerowania (ściereczki), mopy, ręka‑
wice kuchenne, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, wiadra
z wiciskarkami do mopów, 29 mięso, drób, dziczyzna, w tym wędliny,
ryby i owoce morza (nieżywe), w tym atrament z mątwy i anchois, eks‑
trakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy z warzyw i owoców, kompoty, jaja, mleko i produkty
mleczne, w tym nabiał i sery, oleje i tłuszcze jadalne, w tym oliwy, oleje
palmowe i sansa, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż i ka‑
sza, tapioka i sago, mąka i produkty mączne oraz produkty zbożowe
w tym mąka typu: pszenna, razowa, blu, wysoko‑białkowa, 00 do pizzy,
FPI, kukurydziana, semola, sojowa, rimacinata, manitobola i podsypka
kukurydziana, makaron, w tym makaron suchy, jajeczny i świeży (mro‑
żony), chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, w tym ocet bal‑
samiczny i winny, sosy i kremy, w tym krem balsamiczny, pesto, salsa,
przecier pomidorowy, sos do pizzy, przyprawy, lód, 31 produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna nasiona, świeże
owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla
zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne prepa‑
raty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalno‑
ści handlowej, selekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych
produktów, tak aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokona‑
nie zakupu w dobrych warunkach, agencja importowo‑eksportowa,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów.
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(111) 304337
(220) 2017 05 16
(210) 471723
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko‑Kamienna, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, brązowy
(531) 26.05.04, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lą‑
dzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 304338
(220) 2017 05 15
(210) 471724
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SALONY MUZYCZNE RIFF‑CHCE SIĘ GRAĆ!
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne
elektroniczne, instrumenty strunowe, struny do instrumentów mu‑
zycznych, statywy do instrumentów muzycznych, pedały do instru‑
mentów muzycznych, mostki do instrumentów muzycznych, miechy
do instrumentów muzycznych, kostki do instrumentów strunowych,
klawisze instrumentów muzycznych, klawiatury instrumentów mu‑
zycznych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instrumentów mu‑
zycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich instrumentów mu‑
zycznych, reklama instrumentów muzycznych, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie].
(111) 304339
(220) 2017 05 15
(210) 471725
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) HIPERBARYCZNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY
HBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) BORELIO‑ OXYBARIA
(510), (511) 44 badania medyczne, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, usługi doradcze w za‑
kresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, hiper‑
baroterapia tlenowa boreliozy, hiperbaroterapia tlenowa zespołu
poboreliozowego.
(111) 304340
(220) 2017 05 15
(210) 471729
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) ŻAKOWSKI MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) PONIATOWSKI
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne naświetlone, filmy animowa‑
ne i rysunkowe, aparaty kinematograficzne audiowizualne, dyski
kompaktowe (audio‑wideo), CD‑ROMy, dyski optyczne i magnetycz‑
ne, ekrany projekcyjne, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, taśmy wideo,
taśmy do rejestracji dźwięku, urządzenia projekcyjne, 16 albumy,
atlasy, czasopisma, gazety, publikacje drukowane, kalendarze, karty
pocztowe, katalogi, książki, prospekty, wydruki graficzne, 41 usługi
studiów filmowych i studiów nagrań, wypożyczanie filmów kino‑
wych, fotoreportaże, nagrywanie filmów na taśmach wideo, pro‑
dukcja filmów innych niż filmy reklamowe, produkcja mikrofilmów,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetlenio‑
wej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypoży‑
czanie sprzętów studio, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, usługi związane z organizowaniem imprez karaoke, infor‑
macja o imprezach rozrywkowych, usługi muzyczne i producenc‑
kie usługi muzyczne, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi
prezenterów muzyki, organizowanie konkursów rozrywkowych
i konkursów piękności, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek, publikacje on‑line książek i pe‑
riodyków, organizowanie loterii, prowadzenie lunaparków, parków

1399

rozrywki, nocnych klubów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
spektakli, balów i przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny kultu‑
ry, produkcja rozrywkowych programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja przedstawień teatralnych, spektakli i widowisk, usługi re‑
porterskie.

(111) 304341
(220) 2017 05 15
(210) 471730
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH.
(540) TUNED
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzo‑
nym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do sa‑
modzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów
medycznych), papierosy elektroniczne, grzane wyroby tytoniowe,
przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia
papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających ni‑
kotynę w celu ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stoso‑
wania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na ty‑
toń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 304342
(220) 2017 05 16
(210) 471750
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BŁAŻEJEWSKI ŁUKASZ 7 STREET, Pruszków, PL.
(540) MEAT & FIT SINCE 2014
(540)

(531) 01.01.02, 03.06.06, 03.07.19, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16,
26.11.03, 26.11.08, 24.17.09, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary samoobsługowe, rów‑
nież oferujące dania z dostawą oraz dania na wynos.
(111) 304343
(220) 2017 05 16
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) Cheetos UP!
(540)

(210) 471751

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13, 24.17.04
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.
(111) 304344
(220) 2017 05 16
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 26
(732) MYBENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MyBenefit
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 01.15.17, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13

(210) 471752
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(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagrane ma‑
gnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty
magnetyczne, elektroniczne lub kodowane, karty chipowe, magne‑
tyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, elektro‑
niczne karty płatnicze, karty inteligentne, czytniki kart etapowych,
elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, platformy
oprogramowania komputerowego, czytniki jako sprzęt przetwarzają‑
cy dane, czytniki kodów kreskowych, 35 administrowanie programa‑
mi lojalności konsumenta, administrowanie działalnością handlową
w zakresie programów akcji pracowniczych, usługi reklamowe, pro‑
mocja i reklama usług turystycznych, wynajmowanie nośników re‑
klamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie
reklamy, zarządzanie programami lojalnościowymi, obsługa, prowa‑
dzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych,
organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi w za‑
kresie kart lojalnościowych, badania rynku, badania opinii publicznej,
usługi zarządzania w działalności handlowej, administrowanie w dzia‑
łalności handlowej, prace biurowe, usługi prenumeraty gazet dla osób
trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro‑
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy in‑
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promowa‑
nie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart
lojalnościowych, 36 emisja i dystrybucja bonów turystycznych, emisja
bonów na posiłki, emisja bonów wartościowych w związku z progra‑
mami motywacyjnymi, dystrybucja kart przedpłaconych, wydawanie
kart przed płaconych i bonów, wydawanie kart do płatności elektro‑
nicznych w związku z programami bonusowymi i programami nagród,
emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety po‑
dróżne, emisja kart kredytowych, obsługa kart kredytowych, kredyty
ratalne, operacje finansowe, usługi w zakresie wydawania voucherów,
informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi finanso‑
we, obsługa kart debetowych, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe,
41 działalność edukacyjna, sportowa i kulturalna, kluby zdrowia, roz‑
rywka, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udzielanie informacji
w dziedzinie rekreacji, usługi klubów sportowych, usługi klubów w za‑
kresie zdrowia i rekreacji, usługi dystrybucji biletów, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, nauczanie i kształcenie, w tym kształcenie praktyczne,
publikowanie książek, publikacja elektroniczna on‑line książek i perio‑
dyków, obsługa nieprzesyłanych publikacji elektronicznych on‑line,
publikacja tekstów i materiałów edukacyjnych, publikowanie informa‑
cji medycznych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi zwią‑
zane z parkami rozrywki i salonami gier, usługi udostępniania obrazu
cyfrowego materiałów wideo i rozrywki multimedialnej, telewizyjne
usługi rozrywkowe, udostępnianie informacji dotyczących filmów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organi‑
zowanie zawodów sportowych, obozy sportowe, 42 administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie sys‑
temów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputero‑
wego, instalacje i wypożyczanie sprzętu komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, w tym tworzenie i obsługa por‑
tali internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, tworzenie plat‑
form internetowych dla handlu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracyjne,
gastronomiczne i cateringowe, kafeterie [bufety], usługi barowe, ka‑
wiarnie, restauracje szybkiej obsługi i stałej (snack‑bar), usługi recep‑
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, usługi
rezerwacji pokojów, żłobki dla dzieci, wynajmowanie zakwaterowa‑
nia na pobyt czasowy, hotele dla zwierząt, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, usługi
udzielania informacji o usługach wskazanych w tej klasie.

(111) 304345
(220) 2017 05 16
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) BEYER MAGDALENA YDE, Warszawa, PL.

(210) 471753

Nr 4/2018

(540) fridge kosmetyki świeże prosto z lodówki
(510), (511) 3 antyperspiranty, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty
do użytku osobistego, mydła dezodoryzujące, preparaty kosme‑
tyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, mleczko
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyków, kredki do oczu, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mascary, maści
do celów kosmetycznych, mleko migdałowe do celów kosmetycz‑
nych, olejek migdałowy, preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze,
mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła toaletowe, mydła zapachowe, olejek lawendowy,
olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty ko‑
smetyczne do opalania się, pasty, proszki, płyny do zębów, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznok‑
ci, paznokcie sztuczne, produkty perfumeryjne, perfumy, ekstrakty
do produkcji perfum kwiatowych, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, przy‑
bory toaletowe, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, szampony, sztuczne rzęsy, talk kosmetyczny, toniki
kosmetyczne, neutralizatory do trwałej ondulacji, środki do pielę‑
gnacji ust nie do celów leczniczych, waciki, lakiery do włosów, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, zmywacze
do paznokci, 5 balsamiczne preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, preparaty medyczne na porost włosów, 44 usługi aro‑
materapii, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, usługi salonów fry‑
zjerskich, usługi manicure, usługi masażu, usługi salonów piękności.
(111) 304346
(220) 2017 05 16
(210) 471754
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) SMYK Global Assets GmbH c/o Hausermann+Partner AG,
Berno, CH.
(540) SMYK Cały dla Małych!
(510), (511) 9 oprogramowanie do rozwoju, zarządzania i komunika‑
cji w dziedzinie sprzedaży internetowej oraz programów lojalnościo‑
wych, publikacje elektroniczne do pobrania, kodowane karty magne‑
tyczne, karty inteligentne, 25 odzież, odzież dla dzieci i niemowląt,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kostiumy i stroje kąpielowe oraz
plażowe, czepki kąpielowe, wyroby pończosznicze, stroje maskara‑
dowe, 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 akce‑
soria 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, za‑
bawki dla zwierząt, latawce, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto‑
wej, prowadzone drogą on‑line i przez sklepy stacjonarne, w zakresie
następujących towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, bielizny,
kostiumów i strojów kąpielowych oraz plażowych, czepków kąpie‑
lowych, wyrobów pończoszniczych, dodatków do odzieży, pasman‑
terii, zabawek i gier, gier elektronicznych, książek, e‑booków, płyt
i innych nośników danych, akcesoriów papierniczych, akcesoriów
szkolnych, plecaków, tornistrów, piórników, worków na obuwie, ta‑
bletów, telefonów, artykułów i akcesoriów sportowych, sprzętu spor‑
towego, 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, fote‑
lików samochodowych, akcesoriów do karmienia dzieci i niemowląt,
naczyń i sztućców, podgrzewaczy do butelek, elektronicznych niań,
wykrywaczy oddechu, artykułów do szycia, ozdobnych artyku‑
łów 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 karmią‑
cych, toreb, toreb do wózków, torebek, modeli zdalnie sterowanych
i akcesoriów do takich modeli, ogniw do modeli zdalnie sterowa‑
nych, silników do modeli zdalnie sterowanych, akcesoriów modelar‑
skich, wyposażenia wnętrz, małego AGD, akcesoriów do sprzątania,
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agencje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, ana‑
lizy kosztów, analizy i badania rynkowe, analizy i badania zachowań
klientów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, handlo‑
we 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 perso‑
nelu, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturo‑
wanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi modelin‑
gu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do‑
radztwo handlowe], organizacja pokazów mody w celach promocyj‑
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze‑
cich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zaku‑
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie w ra‑
mach 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, usługi programów lojalnościowych, mo‑
tywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie plikami komputerowymi
i bazami danych w dziedzinie programów lojalnościowych, dystry‑
bucja czeków, bonów, paczek podarunkowych w celach motywa‑
cyjnych, promocyjnych lub rekompensacji, usługi reklamowe, mar‑
ketingowe i promocyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług
poprzez przyznawanie punktów premiowych, 36 wydawanie, bo‑
nów, voucherów, czeków, talonów i/lub kuponów.

(111) 304347
(220) 2017 05 17
(210) 471772
(151) 2017 10 16
(441) 2017 06 19
(732) GADZIAŁA AGNIESZKA CLIMA PROJEKT, Warszawa, PL.
(540) CLIMAPROJEKT
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 24.15.03, 24.15.11, 24.15.15, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.14,
26.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych,
chłodniczych, wentylacyjnych, 37 instalowanie, konserwacja i napra‑
wa systemów HVAC, jak wyżej.
(111) 304348
(220) 2017 05 17
(210) 471773
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) STĘPNIOWSKI JERZY LOGOS MEDIA LOGOS TRADE LTD,
Londyn, GB.
(540) bodor
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 plotery.
(111) 304349
(220) 2017 05 17
(210) 471774
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) SINUMEDIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny
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do płukania ust do celów niemedycznych, żele do wybielania zębów,
maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowe‑
go do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli.

(111) 304350
(220) 2017 05 17
(210) 471777
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) MOSZCZYŃSKI‑PĘTKOWSKI JAN JAKUB, Łomianki, PL.
(540) VT
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, pomarańczowy, czerwony, malinowy,
niebieski, zielony
(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe (oprogramowanie do pobra‑
nia), programy komputerowe nagrane, programy sterujące kompute‑
rowe nagrane, oprogramowanie gier, aplikacje komputerowe do po‑
brania.
(111) 304351
(220) 2017 05 17
(210) 471778
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) MOSZCZYŃSKI‑PĘTKOWSKI JAN JAKUB, Łomianki, PL.
(540) VERITIN
(510), (511) 9 programy komputerowe (oprogramowanie do pobra‑
nia), programy komputerowe nagrane, programy sterujące kompute‑
rowe nagrane, oprogramowanie gier, aplikacje komputerowe do po‑
brania.
(111) 304352
(220) 2017 05 17
(210) 471791
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) TYLKO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) presto CAFETERIA
(540)

(531) 08.07.01, 08.07.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z prasą [mate‑
riałami drukowanymi], papierosami, kawą, słodyczami, zabawkami,
43 usługi restauracji typu fast food.
(111) 304353
(220) 2017 05 17
(210) 471797
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Miasteczko Śląskie, PL.
(540) HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE SA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, ciemnoszary, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.04, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kwasy (w tym kwas siarkowy), węglany, sole metali
(w tym azotan srebra), stopy metali ziem rzadkich, 6 metale (w tym
cynk, kadm, ołów), stopy metali zawarte w klasie 06, 14 metale szla‑
chetne (w tym złoto jubilerskie, srebro jubilerskie).
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(111) 304354
(220) 2017 05 17
(210) 471833
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) DANIEL&JONES
(510), (511) 25 obuwie w tym buty sznurowane, buty na rzepy, boty,
botki, przeciwdeszczowe w tym gumowe kalosze, buty sportowe
w tym narciarskie, piłkarskie, lekkoatletyczne, do golfa, wspinaczkowe,
kolarskie, trampki, tenisówki, korki, biegowe z kolcami, gimnastyczne,
taneczne, rekreacyjne, pantofle, sandały, kozaki, buty na obcasie, buty
robocze, buty wizytowe, plażowe, trzewiki, glany, sztyblety, trapery,
mokasyny, do codziennego użytku, dla niemowląt, dla dzieci, wojsko‑
we, półbuty, baletki, balerinki, japonki, klapki, laczki, kapcie, kierpce, ci‑
żemki, chodaki, drewniaki, koturny, espadryle oraz inne rodzaje obuwia,
cholewki do obuwia, wkładki do butów, getry, nakrycia głowy w tym
czapki, kapelusze i jego odmiany, tupecik, kaszkiet, bejsbolówka, dżo‑
kejka, beret, kucharska, garnizonowa, studencka, jarmułka, pilotka, ma‑
ciejówka, papacha, czepek pływacki, opaski na głowę, chusty, apaszki,
termoaktywne nakrycia głowy, skórzane nakrycia głowy, daszki w tym
daszki przeciwsłoneczne, mitry, sportowe nakrycia głowy, nakrycia
głowy dla rybaków, odzież męska, damska, dziecięca w tym wieczo‑
rowa, futrzana, rekreacyjna, dżinsowa, robocza, codzienna, sportowa,
przeciwdeszczowa, tkana, skórzana, nocna, termoizolacyjna, z imitacji
skóry, dla małych dzieci, wojskowa, odzież w tym marynarki, garnitury,
spodnie, sukienki, spódnice, spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, pele‑
ryny, futra, kurtki, poszetki, bluzki, kaptury, swetry, pulowery, fartuchy,
odzież niemowlęca, odzież dziecięca, golfy, szorty, skafandry, kombi‑
nezony, kostiumy kąpielowe, slipy, halki, pończochy, skarpety, rajstopy,
rękawiczki, szale, opaski, apaszki, krawaty, paski do odzieży, wstawki
do odzieży, bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule
męskie i damskie, podkoszulki, piżamy, legginsy, 35 organizowanie tar‑
gów i wystaw handlowych, agencje importowo‑eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepo‑
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, druków, prospektów, broszur,
katalogów, ulotek, wymienione usługi w zakresie i w związku z usłu‑
gami branży odzieżowej i obuwniczej, zarządzanie i administrowanie
w działalności handlowej, zgromadzenie towarów umożliwiające klien‑
tom oglądanie i nabywanie w sklepach detalicznych i hurtowniach
z towarami branży odzieżowej i obuwniczej, organizowanie pokazów
towarów, usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z towarami branży odzieżowej i obuwniczej, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z arty‑
kułami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej za pomocą katalogów w związku z towarami branży odzie‑
żowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z nakryciami głowy, związane z prowadzeniem działalności handlowej
w tym pośrednictwo w zawieraniu umów kupna sprzedaży ww. towa‑
rów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w tym przesyłanie
handlowej informacji tekstowej i obrazowej dzięki środkom masowego
przekazu w tym radia, telewizji, sieci internetowej, usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni, w których zgromadzono na rzecz osób trzecich
różne towary, takie jak: ubiory, bielizna, buty, nakrycia głowy, torby, sza‑
liki, swetry i inne towary wyżej wymieniane, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi.
(111) 304355
(220) 2017 05 17
(210) 471835
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) KURTYKA MAGDALENA FIRE, Czarnochowice, PL.
(540) dzikaknieja.pl
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.15, 03.04.14
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(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso‑
riów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do pro‑
duktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego związane
z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu
detalicznego związane z futrami sztucznymi, usługi handlu hurtowe‑
go dotyczące futer sztucznych, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze‑
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprze‑
daży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre‑
sie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sporto‑
wych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoria‑
mi metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprze‑
daży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakre‑
sie futer, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przy‑
rządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetle‑
niem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ak‑
cesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę‑
tem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku‑
łami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoria‑
mi do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzie‑
żowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usłu‑
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gi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku ze sprzętem weterynaryjnym, dodatkowo: usługi sprzedaży deta‑
licznej w zakresie artykułów myśliwskich, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów myśliwskich, usługi sprzedaży detalicznej w za‑
kresie artykułów outdoorowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakre‑
sie artykułów outdoorowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
Fotopułapek (kamer leśnych), usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
Fotopułapek (kamer leśnych), usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów survivalowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artyku‑
łów survivalowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do monitorowania, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do monitorowania, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie strzelectwa
sportowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie strzelectwa sporto‑
wego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów wędkarskich,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów wędkarskich.

(111) 304356
(220) 2017 05 18
(210) 471848
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Dwór Mazowiecki, PL.
(540) WL COFFEE
(510), (511) 30 kawa.
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(111) 304360
(220) 2017 05 18
(210) 471863
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) ORIONTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mazańcowice, PL.
(540) ORIONTEC Dla domu
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 07.01.24, 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do uzdatniania wody, 11 instala‑
cje, aparatura, urządzenia do uzdatniania wody, 40 usługi związane
z uzdatnianiem wody.
(111) 304361
(220) 2017 05 18
(210) 471877
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina, SK.
(540) NEW SUPERDURABLE Tento EXTRA STRONG super efficient
and durable WET STRENGTH* paper towels REMOVES THE LARGEST
STAINS THE STRONGEST TENTO TOWEL A 3‑LAYER SHEET X3 EXTRA
LARGE MAX SHEET
(540)

(111) 304357
(220) 2017 05 18
(210) 471849
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) KAPUŚCIAK MAŁGORZATA DZIEWCZYNA W TRAMPKACH,
Dzikowo, PL.
(540) Dziewczyna w trampkach
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi edukacyj‑
ne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie.
(111) 304358
(220) 2017 05 18
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) PUPIL
(540)

(210) 471854

Kolor znaku: zielony
(531) 03.01.08, 03.01.06, 27.05.01, 29.01.03, 26.11.01
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spo‑
żywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, her‑
baty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i ko‑
tów, mleko dla kotów.
(111) 304359
(220) 2017 05 18
(210) 471861
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) ORIONTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mazańcowice, PL.
(540) ORIONTEC Odpowiedzialne uzdatnianie wody
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do uzdatniania wody, 11 instala‑
cje, aparatura, urządzenia do uzdatniania wody, 40 usługi związane
z uzdatnianiem wody.

Kolor znaku: biały, szary, zielony, srebrny, czarny, czerwony,
pomarańczowy, niebieski, żółty
(531) 02.09.14, 12.03.02, 12.03.11, 20.05.25, 19.03.24, 26.01.05,
26.01.14, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, papier chłonny, ręczniki do twarzy pa‑
pierowe, serwetki jednorazowe, serwetki stołowe papierowe, chus‑
teczki higieniczne, ściereczki do twarzy z papieru, papier higieniczny,
papier kuchenny w rolkach, ręczniki papierowe, obrusy papierowe,
nie ujęte w innych klasach materiały z tworzyw sztucznych do pako‑
wania, materiały do opakowywania.
(111) 304362
(220) 2017 05 19
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) MR MOON
(540)

(210) 471880

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, woda pitna z witamina‑
mi, 33 napoje alkoholowe.
(111) 304363
(151) 2017 10 18

(220) 2017 05 19
(441) 2017 07 03

(210) 471883
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(732) KOI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TARAPATY
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarza‑
czach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje kom‑
puterowe do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 35 usługi
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewi‑
zji, filmu. Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprze‑
daży: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biu‑
rowych, książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów,
podręczników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do ry‑
sowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże‑
nia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy),
plecaków, toreb, walizek, toreb podróżnych, portfeli oraz innych ar‑
tykułów służących do przenoszenia, wyrobów skórzanych, galanterii
skórzanej, parasoli, parasolek, etui na klucze, wizytowników, zegar‑
ków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi znakami
towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo, artykułów sportowych
i gimnastycznych, zabawek, w tym: konstrukcji dmuchanych i balo‑
nów, baloników, latawców, banerów, flag, chorągiewek, piłek, trąbek,
maskotek, kart do gier, figurek zabawkowych do kolekcjonowania,
samochodowych osłon przeciwsłonecznych, ozdób świątecznych,
kalkulatorów, urządzeń do odtwarzania i nagrywania dźwięku i ob‑
razu, odtwarzaczy płyt kompaktowych i kaset, głośników, słuchawek,
ładowarek, radioodbiorników, radiów samochodowych, ładowarek
samochodowych do urządzeń telefonicznych, nawigacyjnych, ak‑
cesoriów do nawigacji samochodowej, akcesoriów do komputerów,
nośników pamięci, nośników danych, piór świetlnych, urządzeń
do pisania po ekranie, podkładek pod myszy, gier komputerowych,
akcesoriów do telefonów komórkowych, pokrowców na telefony,
aparatów fotograficznych i akcesoriów do aparatów fotograficznych,
elektronicznych urządzeń do tłumaczeń językowych, elektronicznych
urządzeń ze słownikiem, przyborów oraz pojemników kuchennych
i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód per‑
fumowanych i perfum, świec zapachowych, napojów bezalkoholo‑
wych, soków, wody mineralnej, żywności, w tym słodyczy, usługi pro‑
wadzenia sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo‑ozdobnym, 41 usługi rozrywki i na‑
uczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reporta‑
ży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, In‑
ternetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys‑
temie on‑line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie infor‑
macji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet,
organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi orga‑
nizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj‑
nych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usłu‑
gi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmo‑
wej, dystrybucja filmów.
(111) 304364
(220) 2017 05 19
(210) 471884
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) your time is green
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
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do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększają‑
ce, szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
ołówki [kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze
do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czysz‑
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia
zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe,
perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne,
esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów,
antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów
medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów)
do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszet‑
ki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki
do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demaki‑
jażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów me‑
dycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, pre‑
paraty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia,
kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchu‑
dzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery
do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgna‑
cji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci,
sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycz‑
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczysz‑
czające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów ko‑
smetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki
zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści
roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa‑
lania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłusz‑
cze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów ko‑
smetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 pre‑
paraty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony
skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny,
sole, żele, kremy, mydła lecznicze.

(111) 304365
(220) 2017 05 19
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) SZUDY STANISŁAW, Rościno, PL.
(540) BRACTWO MOTOCYKLOWE ŻELAZNY
(540)

(210) 471885

(531) 27.05.01, 26.04.16, 26.04.18, 18.01.05
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży, do‑
radztwo w zakresie planowania trasy podróży, eskortowanie podróż‑
nych, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup,
oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży.
(111) 304366
(220) 2017 05 19
(210) 471889
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) TRYUMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola, PL.
(540) T TRYUMF
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(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, ciemnoróżowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 6 trofea medalowe, metalowe puchary sportowe,
metalowe medale sportowe i okolicznościowe, metalowe patery
(grawerowane), metalowe tabliczki (grawerowane), metalowe dy‑
plomy (grawerowane), 16 dyplomy papierowe, 19 trofea z kamie‑
nia i marmuru, 20 medale sportowe i okolicznościowe z tworzyw
sztucznych, puchary sportowe z tworzyw sztucznych, figurki,
statuetki, z masy gipsowej, dyplomy z tworzywa sztucznego (gra‑
werowane), odlewane figurki z tworzywa sztucznego, etui na dy‑
plomy i medale z tworzyw sztucznych, etui na dyplomy i meda‑
le z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, gadżety
reklamowe drewniane nie zawarte w innych klasach, 21 trofea
szklane‑drobne wyroby stosowane jako upominki: trofea i na‑
grody szklane zdobione różnymi technikami i nieozdobione, pu‑
chary, trofea i figurki ceramiczne, puchary szklane i kryształowe,
trofea szklane i kryształowe, medale sportowe i okolicznościowe
wykonane ze szkła i kryształu, 35 usługi polegające na wyselek‑
cjonowaniu, z myślą o osobach trzecich, produktów takich jak:
trofea metalowe, metalowe puchary sportowe, metalowe meda‑
le sportowe i okolicznościowe, metalowe patery (grawerowane),
metalowe tabliczki (grawerowane), metalowe dyplomy (grawero‑
wane), dyplomy papierowe, trofea z kamienia i marmuru, medale
sportowe i okolicznościowe z tworzyw sztucznych, puchary spor‑
towe z tworzyw sztucznych, figurki, statuetki z masy gipsowej,
dyplomy z tworzywa sztucznego (grawerowane), odlewane figur‑
ki z tworzywa sztucznego, etui na dyplomy i medale z tworzyw
sztucznych, etui na dyplomy i medale z drewna, gadżety rekla‑
mowe z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, ga‑
dżety reklamowe drewniane nie zawarte w innych klasach, trofea
szklane‑drobne wyroby stosowane jako upominki: trofea i nagro‑
dy szklane zdobione różnymi technikami i nieozdobione, puchary,
trofea i figurki ceramiczne, puchary szklane i kryształowe, trofea
szklane i kryształowe, medale sportowe i okolicznościowe wyko‑
nane ze szła i kryształu, tak by umożliwić konsumentom obejrze‑
nie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, świadczone przez
sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej, na przykład
przez strony internetowe lub telesklepy, 40 grawerowanie pater,
tabliczek, dyplomów i innych wyrobów i upominków.
(111) 304367
(220) 2017 05 19
(210) 471890
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) KRAWCZYK DANIEL, Mysłowice, PL.
(540) Geekiusz
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, badania rynkowe, bez‑
pośrednia reklama pocztowa, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy da‑
nych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plika‑
mi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwa‑
rek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamo‑
wych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama on‑line za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abo‑
nentów], transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tek‑
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
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agencji importowo‑eksportowych, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic re‑
klamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub rekla‑
mowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje informacyjne, fora [po‑
koje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o tele‑
komunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nada‑
wanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on‑line kar‑
tek z życzeniami, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, trans‑
fer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi‑
sja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie
forów internetowych on‑line, wspomagane komputerowo przesy‑
łanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dub‑
bing, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie ma‑
teriałów do publikacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organi‑
zowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizo‑
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa‑
nie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisa‑
nie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przy‑
jęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radio‑
wych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek,
publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publi‑
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
sporządzanie napisów [np. do filmów], studia filmowe, telewizyj‑
ne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów on‑line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, usługi pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi stu‑
dia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w za‑
kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
wystawianie spektakli na żywo, 42 aktualizowanie oprogramowa‑
nia komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projek‑
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w za‑
kresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron interneto‑
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie da‑
nych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powie‑
lanie programów komputerowych, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicz‑
nych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
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użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi dorad‑
cze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsulta‑
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów.

(111) 304368
(220) 2017 05 19
(210) 471893
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) ANDRZEJ LULKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ANDRZEJ LULKA & PARTNERS Law Firm
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do‑
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi in‑
formacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowa‑
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie kontaktów bizneso‑
wych, usługi informacyjne dla konsumentów, 36 usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie usług w zakresie nierucho‑
mości, 37 usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
usług budowlanych, 41 tłumaczenia, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych,
tłumaczenia językowe, 45 usługi doradcze, konsultacyjne i infor‑
macyjne w zakresie usług prawnych, usługi w zakresie przygoto‑
wywania dokumentów prawnych, usługi prawne związane z nego‑
cjacją kontraktów dla osób trzecich, sprawy sporne (usługi pomocy
w-), badania prawne.
(111) 304369
(220) 2017 05 19
(210) 471907
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm 2 Śmiejżelki Sokki Słodki Sad
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 304370
(220) 2017 05 22
(210) 471919
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) TOMASZ MISZCZAK TABLEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) TABLEART TOMASZ MISZCZAK
(540)

Nr 4/2018

(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoniebieski
(531) 08.01.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 bloki listowe, papeteria, foldery, broszury, kalendarze,
karty pocztowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne,
nalepki, naklejki, papierowe nakrycia stołowe, opakowania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, papier, papier do pakowania, pu‑
blikacje drukowane, serwetki papierowe, ulotki, 30 lody, desery lodo‑
we, ciasta lodowe, wyroby lodowe, kawa, napoje na bazie kawy, wy‑
roby cukiernicze i słodycze, herbata, 32 lemoniada, koktajle, napoje
bezalkoholowe, piwo, soki owocowe i warzywne, 35 organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to‑
warów, reklama, usługi handlu detalicznego lub hurtowego w związ‑
ku z lodami, deserami lodowymi, ciastami lodowymi, wyrobami
lodowymi, kawą, napojami na bazie kawy, wyrobami cukierniczymi
i słodyczami, lemoniadą, koktajlami, napojami bezalkoholowymi, pi‑
wem, sokami owocowymi i warzywnymi, herbatą, 41 organizowanie
przyjęć, 43 prowadzenie lodziarni, prowadzenie cukierni, prowadze‑
nie kawiarni, prowadzenie restauracji lub baru, przygotowywanie
posiłków i napojów, obsługa gastronomiczna, catering.
(111) 304372
(220) 2017 05 22
(210) 471924
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) JAROSZEWSKI SYLWESTER SPEEDCUBE, Michalczowa, PL.
(540) Speed Cube.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 26.04.03, 21.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z grami, zabawkami i akcesoriami do zabawy, w szczególności ukła‑
dankami w formie kostek, naklejkami, koszulkami z nadrukiem, sma‑
rami do smarowania złączeń, futerałami na akcesoria do gier.
(111) 304373
(220) 2017 05 22
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z‑PLA Pro
(540)

(210) 471925

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprzetworzone
żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprze‑
tworzone żywice termoplastyczne, żywice syntetyczne nieprzetwo‑
rzone stosowane w poligrafii, nieprzetworzone syntetyczne żywice
wykorzystywane w przemyśle drukarskim 3D.
(531) 11.03.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: zasta‑
wa stołowa, przybory kuchenne, szklanki, kieliszki, naczynia do picia,
akcesoria barowe, akcesoria restauracyjne I gastronomiczne.
(111) 304371
(220) 2017 05 22
(210) 471923
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) SKARBY ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Lubelski, PL.
(540) Zimna ZOŚKA

(111) 304374
(220) 2017 05 22
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z‑PLA
(540)

(531) 27.05.01

(210) 471928
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(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprzetworzone
żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprze‑
tworzone żywice termoplastyczne, żywice syntetyczne nieprzetwo‑
rzone stosowane w poligrafii, nieprzetworzone syntetyczne żywice
wykorzystywane w przemyśle drukarskim 3D.

(111) 304375
(220) 2017 05 22
(210) 471942
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce, PL.
(540) Ciśnieniomierz Cardiolife
(510), (511) 10 aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.
(111) 304376
(220) 2017 05 22
(210) 471943
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) JANCZEWSKI LESZEK FORTIS, Katowice, PL.
(540) FORTIS KANCELARIA PRAWNO‑WINDYKACYJNA Rok założenia
1994
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 pomoc prawna przy tworzeniu umów, doradztwo
prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradz‑
two w zakresie sporów sądowych, dostarczanie informacji prawnych,
porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedu‑
rach prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi doradcze
w zakresie prawa, usługi prawne związane z prowadzeniem działal‑
ności gospodarczej, usługi w zakresie przygotowywania dokumen‑
tów prawnych.
(111) 304377
(220) 2017 05 22
(210) 471944
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) AGENCJA REKLAMOWA OPUS B SPÓŁKA JAWNA B. BUDZIK,
J, KOZŁOWSKA‑MIROCH, Kraków, PL.
(540) ICON maker
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 304378
(220) 2017 05 22
(210) 471946
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) HOSPITAL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Poznań, PL.
(540) 24 teleradiologia
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi obrazowania medycznego, usługi telemedyczne.
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(111) 304379
(220) 2017 05 22
(210) 471948
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) ANTKIEWICZ TOMASZ DOMTOM KOMPLEKSOWE
ZARZĄDZANIE HIGIENĄ, Kraków, PL.
(540) DOMTOM
(510), (511) 35 prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży han‑
dlowej, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszcze‑
nia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicz‑
nymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia‑
mi sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar‑
tykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z in‑
stalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jed‑
norazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 37 czyszczenie bu‑
dynków od wewnątrz i zewnątrz czyszczenie elementów wystroju
wnętrz, czyszczenie higieniczne [budynki], czyszczenie higieniczne
[obiekty ruchomej, czyszczenie instalacji wodociągowych, czyszcze‑
nie kanałów ściekowych, czyszczenie kotłów, czyszczenie maszyn,
czyszczenie okien, czyszczenie pojemników do przechowywania,
czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenie powierzchni handlo‑
wych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie przemysłowe
budynków, czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, czyszcze‑
nie rur kanalizacyjnych, czyszczenie układów wodociągów, czyszcze‑
nie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zbiorników,
deratyzacja, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekowa‑
nie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, instala‑
cja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja, naprawa i konserwacja
obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, instalacja sprzętu do pra‑
nia i kuchennego, instalacja systemów do czystych pomieszczeń,
instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomiesz‑
czeniach, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalowanie
urządzeń sanitarnych, instalowanie wyposażenia kuchennego, kon‑
serwacja i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa
rur odpływowych, konserwacja i naprawa rur używanych w urządze‑
niach przemysłowych, konserwacja i naprawa systemów rurociągów,
konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, konserwacja
instalacji przemysłowych, konserwacja maszyn do czyszczenia, kon‑
serwacja sprzętu stosowanego w usługach cateringowych, konser‑
wacja urządzeń oczyszczających wodę, montaż instalacji przemy‑
słowych, montaż wyposażenia kuchennego, mycie okien, naprawa
instalacji sanitarnych, naprawa urządzeń do oczyszczania wody,
naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, naprawa urządzeń go‑
spodarstwa domowego i kuchennych, oczyszczanie i czyszczenie ka‑
nałów ściekowych, oczyszczanie strumieniowo‑ścierne powierzchni,
serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę,
serwisowanie rur kanalizacyjnych, sprzątanie budynków biurowych
i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie zakładów
przemysłowych, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat
czyszczenia, udzielanie informacji w związku z naprawą lub konser‑
wacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, udziela‑
nie informacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych
urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji związanych
z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, udzielanie in‑
formacji związanych z usługami mycia okien, udzielanie informacji
związanych z instalacją maszyn, udzielanie informacji związanych
ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia związane ze sprząta‑
niem przemysłowym, usługi dezynfekcji, usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu hydraulicznego, usługi doradcze związane z kon‑
serwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, usługi
instalacji maszyn, usługi konserwacji maszyn, usługi konserwacji
podłóg, usługi konserwacji rur, usługi sprzątania, wynajem sprzętu
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do czyszczenia, wynajem urządzeń do czyszczenia, wynajem zmy‑
warek do naczyń do celów przemysłowych, 41 edukacja w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, kursy szkoleniowe, kursy szkolenio‑
we z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta,
nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie
zdrowia, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, przygotowanie
zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, przy‑
gotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego, szkole‑
nie w zakresie higieny, szkolenia dla personelu w zakresie technologii
żywności, szkolenia personelu, szkolenia techniczne związane z hi‑
gieną, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świad‑
czenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, usługi edukacyj‑
ne związane z zanieczyszczeniem wody, usługi edukacyjne związane
z ochroną środowiska, usługi edukacyjne związane z higieną, usługi
szkoleniowe dotyczące sprzątania restauracji, usługi szkoleniowe
dotyczące sprzątania fabryk, usługi szkoleniowe dotyczące sprzą‑
tania hoteli, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego,
42 analizy wody, audyt jakości, badania przemysłowe obiektów
technicznych, badania środowiska, certyfikacja [kontrola jakości],
doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie za‑
pewniania jakości, konsultacje na temat higieny żywności, kontrola
artykułów spożywczych, kontrola i testowanie jakości, kontrola ja‑
kości, kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych,
kontrola jakości dotycząca higieny żywności, kontrola maszyn i urzą‑
dzeń przemysłowych, monitorowanie jakości wody, monitorowanie
procesu w celu zapewnienia jakości, nadzór i inspekcja techniczna,
ocena jakości, ocena jakości produktów, opracowywanie metod po‑
miarowych i testujących, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
technologii żywności, przegląd urządzeń, przeprowadzanie badań
jakościowych, przeprowadzanie testów kontroli jakości, przepro‑
wadzanie testów przemysłowych, sprawdzanie jakości, testowanie
funkcjonalności sprzętu i instrumentów, testy jakości, usługi kontro‑
li jakości wody, usługi pomiarów technicznych, usługi sprawdzania
rurociągów, usługi testowania maszyn przemysłowych w ramach
kontroli jakości, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub stan‑
dardów, usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii
i wirusologii, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykry‑
wania zanieczyszczeń wody, usługi w zakresie testów technicznych.

(111) 304380
(220) 2017 05 22
(210) 471949
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) KASZYŃSKI BARTOSZ WYCZESANE PORKI, Poznań, PL.
(540) PULLED PORK WYCZESANE PORKI
(540)

(531) 03.04.18, 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 29 burgery, burgery mięsne, burgery warzywne, burge‑
ry sojowe, burgery z indyka, burgery z tofu, frytki, frytki ziemniacza‑
ne, mrożone frytki, mięso wędzone, mięso mielone [mięso siekane],
mięso mrożone, mięso kiełbasiane, mięso solone, suszone mięso,
mięso świeże, mięso konserwowane, smażone mięso, paczkowane
mięso, mięso z indyka, mięso i wędliny, mięso gotowe do spożycia,
mięso pokrojone w plastry, 30 bułki, bułki nadziewane, bułki z na‑
dzieniem, hamburgery w bułkach, hamburgery gotowane i w buł‑
kach, bułki chrupiące, bułki z bekonem, duże miękkie bułki, kanapki
z hamburgerem, ciasta zawierające mięso, sosy, mięsne sosy, sosy
pikantne, sosy curry, słone sosy, sosy [przyprawy], sosy zagęszczo‑
ne, sosy pomidorowe, sosy ziołowe, sosy do kurczaka, sosy na bazie
pomidorów, sosy do mięsa z grilla, pikantne sosy używane jako przy‑
prawy, 43 bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi [snack bar],
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], usługi restauracji, w których mię‑
so przygotowuje się na oczach klientów, obsługa gastronomiczna
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z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żyw‑
ności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla go‑
ści w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecenia na ze‑
wnątrz, puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące danie
na wynos, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, ser‑
wowane żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, usługi barów typu fast‑food na wynos,
usługi barowe, usługi restauracji typu fast‑food, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi,
usługi restauracyjne, usługi świadczone przez bary bistro, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w za‑
kresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie pubów .

(111) 304381
(220) 2017 05 22
(210) 471951
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) INSTYTUT ZDROWIA SOFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielno‑Unieście, PL.
(540) SOFRA DIETA NISKOKALORYCZNA WARZYWNO‑OWOCOWA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą,
43 usługi restauracyjne świadczone przez hotele, obsługa gastro‑
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotele,
pensjonaty, tymczasowe zakwaterowanie, 44 opieka zdrowotna,
ośrodki zdrowia, usługi sanatoryjne, usługi rekonwalescencyjne,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowisko‑
wych, usługi medycyny alternatywnej, usługi oraz doradztwo w za‑
kresie prawidłowego odżywiania i diety.
(111) 304382
(220) 2017 05 22
(210) 471952
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) SĄDEL EWA ROOM99, Długołęka, PL.
(540) Room99
(510), (511) 24 artykuły tekstylne do użytku jako pościel, artykuły
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, bielizna domowa,
w tym ręczniki do twarzy, bielizna pościelowa, dekoracje ścienne
z tkanin, domowe artykuły tekstylne wykonane z materiałów nietka‑
nych, draperie, duże ręczniki, gotowe zasłony tekstylne, kapy na łóż‑
ka, kołdry, kołdry do łóżek, kołdry z materiałów tekstylnych, narzuty
na łóżko, nietkane artykuły tekstylne, obrusy, obrusy tekstylne, ob‑
rusy z materiałów tekstylnych nietkanych, osłony na okna, ozdob‑
ne poszewki na poduszki, pokrowce i narzuty na meble, poszewki
na poduszki, poszwy na kołdry, pościel, prześcieradła na łóżka, przy‑
krycia na łóżka, ręczniki, ręczniki do rąk, ręczniki do twarzy, ręczniki
kąpielowe, zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, za‑
słony okienne, zasłony wykonane z materiałów tekstylnych, 27 chod‑
niki dywanowe, dywaniki łazienkowe, dywaniki na podłogi, dywany,
chodniki i maty, podkłady dywanowe, pokrycia podłogowe, tapety
tekstylne, wykładzina dywanowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy‑
posażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrycia‑
mi naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami
podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu .
(111) 304383
(220) 2017 05 22
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) PĘKALA WALDEMAR, Rzeszów, PL.

(210) 471953
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(540) HUNGRY LION
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, żółty, pomarańczowy
(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, bufety i kafeterie, obsługa ga‑
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, re‑
stauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 304384
(220) 2017 05 22
(210) 471956
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) IRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) IRIS
(540)

Kolor znaku: granatowy, czarny
(531) 26.03.04, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 20 pudełka
z tworzyw sztucznych, pudełka do przechowywania [z tworzyw
sztucznych], pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, pudełka
z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie, niemetalowe pojem‑
niki na chusteczki [mocowane na stałe], dozowniki na chusteczki hi‑
gieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], nakrętki niemetalowe,
nakrętki niemetalowe do pojemników, nakrętki gwintowane z two‑
rzyw sztucznych, nakrętki wykonane z materiałów niemetalowych
do pojemników.
(111) 304385
(220) 2017 05 22
(210) 471957
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) BARTOLIK MARCIN GRUPA FALCON POLAND FHU, Tychy, PL.
(540) R REBEL SKATE LINE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, tarcze odblasko‑
we noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chustki], bandany
na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bokserki, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpie‑
lowe, daszki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], getry [ochraniacze]
zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], obuwie pił‑
karskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzy‑
stów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta,
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do przechowywania pienię‑
dzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki,
pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podko‑
szulki sportowe, pulowery, rękawice narciarskie, kamizelki, kapelusze
papierowe [odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kimona, kimona
do karate, kimona japońskie, kombinezony, kombinezony [odzież],
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chronią‑
ce przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki
dziecięce [odzież], nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obu‑
wie gimnastyczne, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały,
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sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice,
spódnico‑spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje pla‑
żowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szlafroki, taśmy
do spodni pod stopy, togi, trykoty [ubrania], walonki [buty filco‑
we], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby
pończosznicze, 28 buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami,
deski do paddleboardingu, deski surfingowe, deskorolki, hulajnogi
[zabawki], łyżworolki, łyżwy, nagolenniki [artykuły sportowe], nako‑
lanniki [artykuły sportowe], ochraniacze [części strojów sportowych],
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], pojazdy zdalnie sterowa‑
ne do zabawy, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], sanki [artykuły
sportowe], stoły do piłkarzyków, trampoliny, trampoliny [artykuły
sportowe], wrotki, zabawki.

(111) 304386
(220) 2017 05 22
(210) 471963
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ANGELSTRADOM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 obrót nieruchomościami, wynajem i dzierżawa nie‑
ruchomości, administrowania nieruchomościami, zarządzanie nieru‑
chomościami, 37 budownictwo.
(111) 304387
(220) 2017 05 22
(210) 471964
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) LYP PIOTR EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA
MARKETINGU, Rybnik, PL.
(540) ZADOWOLONY KONSUMENT
(540)

Kolor znaku: różowy, ciemnoszary
(531) 02.09.20, 19.19.99, 20.05.15, 20.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie in‑
formacji, wszystkich dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogól‑
nodostępnych towarów i usług, udzielanie informacji i porad doty‑
czących charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów
i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie
informacji w tym zakresie, usługi w zakresie badania rynku, udostęp‑
nianie rynku online dla celów kupna i sprzedaży towarów, aranżo‑
wanie, wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji
produktów, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej
wymienionych usług, badania rynkowe, usługi w zakresie porów‑
nywania cen, 38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, pokojów
rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń online do transmisji i roz‑
powszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, transmisja
i dzielenie się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i na‑
graniami dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowymi,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienio‑
nych usług.
(111) 304388
(220) 2017 05 22
(210) 471967
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) FORYSIAK DAWID, Warszawa, PL.
(540) MOOVIN NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nierucho‑
mości mieszkaniowych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami.
(111) 304389
(151) 2017 10 10

(220) 2017 05 22
(441) 2017 06 26

(210) 471972
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(732) CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lublin, PL.
(540) CLM
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie pomieszczeń biu‑
rowych [nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi zarządza‑
nia nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowy‑
mi, wynajem lokali na cele biurowe, 37 budowa nieruchomości prze‑
mysłowych, budowa i naprawa magazynów, 39 magazynowanie,
wynajem magazynów, dzierżawa magazynów, usługi magazynowe,
wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem miejsc magazyno‑
wych, wynajem segmentów magazynowych, wynajem obiektów
i urządzeń magazynowych, udzielanie informacji związanych z wy‑
najmem przestrzeni magazynowej.
(111) 304390
(220) 2017 05 22
(210) 471973
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Carolina Medical Center
(540)
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i balsamy po goleniu, środki do mycia twarzy i peelingi do stosowa‑
nia przed goleniem, preparaty do pielęgnacji skóry, mianowicie na‑
wilżacze skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, prepara‑
ty do ciała w sprayu, woda kolońska, antyperspiranty i dezodoranty,
szampony do ciała, 8 brzytwy i żyletki, dozowniki, kasetki, uchwyty
i pojemniki wymienne, wszystkie zawierające ostrza, części składowe
oraz oprawy do wszystkich wyżej wymienionych towarów.

(111) 304392
(220) 2017 05 22
(210) 471982
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) cza cza
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawo‑
zy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki
do zwalczania robactwa.
(111) 304393
(220) 2017 05 22
(210) 471983
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) metisar
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawo‑
zy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki
do zwalczania robactwa.
(111) 304394
(220) 2017 05 22
(210) 471984
(151) 2017 10 05
(441) 2017 06 19
(732) M.OGORZAŁEK R.BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) E EMERLOG
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu, pakowanie towarów, pilotowa‑
nie, pojazdy (wypożyczanie-), przewożenie, przewóz samochoda‑
mi ciężarowymi, składowanie towarów, spedycja, transport, usługi
transportu samochodami silnikowymi.
Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięków
i obrazów na wszelkich nośnikach, nośniki sygnałów audio i/lub sy‑
gnałów wideo, nagrania filmów i programów telewizyjnych, nagra‑
nia dźwięku i muzyki, kasety audio‑wideo, płyty kompaktowe, płyty
DVD, nagrania fonograficzne, płyty CD‑ROM, nagrania wideo do‑
starczane z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania dostar‑
czane on‑line z baz danych lub z Internetu, publikacje elektroniczne
na wszelkich nośnikach, 36 usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
usługi gwarantowania ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczenio‑
we, usługi zarządzania finansami, usługi emerytalne, usługi inwe‑
stycyjne, usługi wzajemnych funduszy inwestycyjnych, usługi zbiór‑
ki funduszy na cele dobroczynne, usługi zarządzania wynajmem
i wynajmowaniem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości,
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi zarządzania
inwestycjami w nieruchomości, usługi doradztwa, informacyjne
i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.
(111) 304391
(220) 2017 05 22
(210) 471974
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) The Gillette Company LLC, Boston, US.
(540) GILLETTE NAJLEPSZE DLA MĘŻCZYZNY
(510), (511) 3 preparaty do golenia, mianowicie kremy do golenia,
żele do golenia, płyny do golenia i pianki do golenia, płyny, emulsje

(111) 304395
(220) 2017 05 11
(210) 471518
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) WAWROSZ SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) W
(540)

Kolor znaku: zółty, ciemnożółty
(531) 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, dostarczanie informacji za po‑
średnictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, reklamo‑
wanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprze‑
daży detalicznej w zakresie części samochodowych, sprzedaż hurto‑
wa w zakresie części samochodowych, sprzedaż hurtowa w zakresie
akcesoriów samochodowych, zarządzanie flotą pojazdów, rejestro‑
wanie pojazdów i przeniesienie tytułu własności, usługi reklamowe
związane z pojazdami samochodowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z po‑
jazdami, prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, zarzą‑
dzanie sprzedażą i bazą klientów, promowanie sprzedaży za pomo‑
cą programów lojalnościowych dla klientów, 37 konserwacja, serwis
i naprawa pojazdów, usługi warsztatów samochodowych w zakresie
konserwacji pojazdów, usługi w zakresie naprawy pojazdów w na‑
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głych wypadkach, naprawa i konserwacja motocykli, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, serwi‑
sowanie pojazdów dostawczych, usługi myjni pojazdów, naprawy
powypadkowe pojazdów, usługi tuningu pojazdów, przegląd pojaz‑
dów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
samochodów, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie,
instalacje sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach,
wulkanizacja opon samochodowych, naprawy samochodów na dro‑
dze, usługi stacji obsługi pojazdów, kompleksowe czyszczenie samo‑
chodów, malowanie samochodów, naprawa pojazdów wodnych, do‑
radztwo dotyczące naprawy pojazdów, usługi warsztatów naprawy
pojazdów, usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą po‑
jazdów, udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją
dwukołowych pojazdów mechanicznych, odświeżanie lakieru samo‑
chodu, malowanie i lakierowanie.

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
badania i poszukiwania w zakresie działalności gospodarczej, infor‑
macja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, przy‑
gotowywanie zeznań podatkowych, usługi związane z wyceną
i przenoszeniem przedsiębiorstwa, 36 pośrednictwo w zakresie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, wycena majątku nieruchomego, zarządza‑
nie majątkiem, doradztwo sprawach finansowych i ubezpieczenia,
zarządzanie nieruchomościami, usługi w zakresie operacji finanso‑
wych w procesie likwidacji przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe,
windykacja należności, 41 nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
kształcenie dorosłych, 45
usługi prawnicze, doradztwo praw‑
ne.

(111) 304396
(220) 2017 05 11
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) GRUPA OD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk, PL.
(540) Jumpi
(540)

(111) 304400
(220) 2017 05 23
(210) 472025
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) LUDWIG ANETA BIONOVO, Legnica, PL.
(540) Bionovo
(510), (511) 9 aerometry, aparatura do destylacji do celów nauko‑
wych, aparatura i przyrządy dla chemii, biurety, cyfrowe stacje me‑
teorologiczne, czujniki temperatury do celów naukowych, densy‑
metry, elektrody do badań laboratoryjnych, filtry laboratoryjne, fiolki
do celów laboratoryjnych, fiolki do celów naukowych, fotomikrosko‑
py, gęstościomierze, inkubatory do kultur bakteryjnych, inkubatory
do laboratoriów [inne niż do celów medycznych], inkubatory do utrzy‑
mywania stałej temperatury do użytku laboratoryjnego, inkubatory
do użytku laboratoryjnego, izolowane butelki [kolby] do celów labora‑
toryjnych, izolowane naczynia do celów laboratoryjnych, jednorazowe
rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe ręka‑
wiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, jednorazowe
strzykawki dozujące do użytku laboratoryjnego, kasetki z przyborami
do przeprowadzania sekcji do celów naukowych lub badawczych,
kolektory frakcji, kolumny chromatograficzne, kolumny destylacyjne
do użytku laboratoryjnego, kolumny do chromatografii cieczowej
do celów naukowych, komory miareczkowania, końcówki pipet, kor‑
ki do fiolek, kuchenki mikrofalowe do użytku laboratoryjnego, labo‑
ratoryjna aparatura optyczna, laboratoryjne urządzenia optyczne,
laboratoryjne wyroby szklane, łyżeczki do spalań, meble laborato‑
ryjne, membrany do filtrowania [naukowe], mieszadła magnetyczne
do użytku laboratoryjnego, mikroskopy, mikroskopy biologiczne,
miksery laboratoryjne, modele do eksperymentów naukowych w la‑
boratoriach, naczynia inkubacyjne do celów naukowych lub laborato‑
ryjnych, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, pipety, pipety
do celów naukowych, płytki do hodowli kultur, płytki do użytku labo‑
ratoryjnego, pojemniki na pipety, pojemniki na szkiełka mikroskopo‑
we, probówki, próbki naukowe do celów laboratoryjnych, probówki
do przechowywania laboratoryjnego, przyrządy chromatograficzne
do użytku naukowego lub laboratoryjnego, przyrządy do barwienia
immunologicznego [do celów naukowych], przyrządy laboratoryjne
inne niż do użytku medycznego, przyrządy meteorologiczne, reak‑
tory chemiczne, refraktometry, rurki kapilarne, rurki szklane do celów
naukowych, stojaki na pipety do użytku laboratoryjnego, strzykawki
dozujące wielokrotnego użytku do użytku laboratoryjnego, suszarki
do szkła laboratoryjnego, szalki Petriego, szalki Petriego stosowane
w badaniach laboratoryjnych, szkiełka przedmiotowe do mikrosko‑
pów, szklane pojemniki głębokie do użytku laboratoryjnego, szklane
wyroby biologiczne, tace laboratoryjne, termosy do celów laborato‑
ryjnych, tygle [laboratoryjne], uchwyty do probówek, ultradźwiękowe
przyrządy czyszczące do użytku laboratoryjnego, urządzenia do de‑
stylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do kultur komórkowych
do celów laboratoryjnych, urządzenia do spektrometrii, urządzenia
elektroforetyczne, nie do celów medycznych, urządzenia filtrujące
do użytku laboratoryjnego, urządzenia i przyrządy do mikroskopii,
urządzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia i przyrządy naukowe,
urządzenia informujące o pogodzie, urządzenia monitorujące tempe‑
raturę do celów naukowych, urządzenia oświetleniowe do mikrosko‑
pów, urządzenia próżniowe do użytku laboratoryjnego, urządzenia
separacyjne do użytku laboratoryjnego, walizeczki z przyborami
do sekcji [badania mikroskopowe], wirówki do celów laboratoryjnych,
wirówki do użytku laboratoryjnego, wirówki laboratoryjne, wyroby
szklane do celów naukowych [odpowiednio przystosowane], wyroby
szklane do doświadczeń naukowych w laboratoriach, wyroby szklane

(210) 471520

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 02.01.08, 29.01.12
(510), (511) 28 trampoliny, trampoliny treningowe, trampoliny [arty‑
kuły sportowe].
(111) 304397
(220) 2017 05 11
(210) 471524
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) BIT CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BIT Enterprise Platform
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 304398
(220) 2017 05 11
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) MAJCHRZAK PAULINA, Częstochowa, PL.
(540) PASO a PASO
(540)

(210) 471525

Kolor znaku: szary
(531) 24.09.03, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 18 torebki, w szczególności torebki skórzane, portfe‑
le skórzane, sakiewki skórzane, portmonetki skórzane, 25 obuwie,
w szczególności obuwie skórzane, paski skórzane.
(111) 304399
(220) 2008 02 25
(210) 337114
(151) 2017 11 09
(441) 2008 06 09
(732) KOKSZTYS KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały
(531) 03.01.01, 29.01.12
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do użytku w laboratorium, wyroby szklane głębokie do użytku labo‑
ratoryjnego, zlewki [laboratoryjne wyroby szklane], zlewki laborato‑
ryjne, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on‑line, naby‑
wanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie i roz‑
liczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i za‑
wieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych
ze sprzedażą towarów, prezentowanie produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży detalicznej, świadczenie usług w zakresie katalogów
informacji handlowych on
‑line, udostępnianie informacji handlo‑
wych, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach, usługi importowo‑eksportowe, usługi sprzedaży deta‑
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą‑
dzeniami do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu‑
wiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi w zakresie zamówień on
‑line, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 304401
(220) 2017 05 24
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) ZIELIŃSKA PAULINA, Warszawa, PL.
(540) My Yummie
(540)

(210) 472043

Kolor znaku: niebieski
(531) 09.03.05, 09.03.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 304402
(220) 2017 05 24
(210) 472046
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) TEL‑STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las, PL.
(540) TelNOM
(510), (511) 9 komputery i osprzęt komputerowy, programy kompu‑
terowe, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, 42 usługi w za‑
kresie opracowywania programów komputerowych.
(111) 304403
(220) 2017 05 24
(210) 472047
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) TEL‑STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las, PL.
(540) TelNOTE
(510), (511) 9 komputery i osprzęt komputerowy, programy kompu‑
terowe, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, 42 usługi w za‑
kresie opracowywania programów komputerowych.
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(111) 304404
(220) 2017 05 24
(210) 472048
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) PRZYBYSZ‑SAWICKA KAROLINA, Gniezno, PL; SAWICKI
ŁUKASZ, Gniezno, PL.
(540) Fresh catering
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały
(531) 11.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie dań diete‑
tycznych, żywnościowych, bulionów i napojów i soków na zamó‑
wienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zaple‑
czem, produktami i transportem (catering), dostarczanie gotowych
posiłków dietetycznych w ramach usług cateringowych, gastrono‑
micznych, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie, usługi za‑
opatrzenia w żywność na zamówienie przy wykorzystaniu systemów
on‑line, serwowanie dań na wynos, usługi stałych placówek gastro‑
nomicznych, usługi lokali gastronomicznych obejmujących miejsca
w których można zjeść na miejscu lub wziąć na wynos, usługi ga‑
stronomiczne świadczone w mobilnych punktach sprzedaży, przy‑
gotowanie i wydawanie posiłków, obsługa zamówień telefonicznych
związanych z usługami zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze,
konsultacje dotyczące wymienionych usług, informacja o wymienio‑
nych usługach, prowadzenie restauracji, barów, zjazdów, karczmy,
obsługa przyjęć okazjonalnych, catering, obsługa przyjęć, bankie‑
tów, zabaw.			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 304405
(220) 2017 05 24
(210) 472053
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) POLANIN WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Środa Wielkopolska, PL.
(540) SEKRET MNICHA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 304406
(220) 2017 05 24
(210) 472055
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BURY GRZEGORZ IMULTUM, Bolszewo, PL.
(540) TRAKADO
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, urządzenia systemu global‑
nego pozycjonowania (GPS), oprogramowanie do systemów na‑
wigacyjnych GPS, przekaźniki do systemów GPS, urządzenia GPS
służącego do lokalizacji zaginionych zwierząt (GPS tracker), elek‑
troniczne obroże/szelki/smycze dla zwierząt, elektroniczne systemy
do lokalizacji i/lub tresowania zwierząt, 35 usługi ekspozycji towa‑
rów pozwalającej na zapoznanie się z towarem oraz usługi handlu
detalicznego, hurtowego oraz prowadzonego przez Internet i/lub
urządzenia komunikacji na odległość‑w zakresie sprzedaży arty‑
kułów dla zwierząt domowych, towarów i produktów dla zwierząt
domowych, elektronicznych obroży/szelek/smyczy dla zwierząt,
urządzeń nawigacyjnych, urządzeń systemu globalnego pozycjo‑
nowania (GPS), oprogramowania do systemów nawigacyjnych GPS,
przekaźników do systemów GPS, urządzeń GPS służących do lokali‑
zacji zaginionych zwierząt (GPS tracker), świadczenie usług informa‑
cyjnych, doradczych i konsultacyjnych w odniesieniu do wszystkich
wyżej wymienionych usług, 45 usługi lokalizowania i odzyskiwania
zagubionych zwierząt, świadczenie usług informacyjnych, dorad‑
czych i konsultacyjnych w odniesieniu do wszystkich wyżej wymie‑
nionych usług.
(111) 304407
(220) 2017 05 24
(210) 472062
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
VIENNA INSURENCE GROUP, Warszawa, PL.
(540) Agro‑Zone
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.
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(111) 304408
(220) 2017 05 24
(210) 472068
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) ALEXANDER NUT GROUP HOLDING GMBH, Hannover, DE.
(540) Po godzinach
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w procesie tło‑
czenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki ziem‑
niaczane, rodzynki, orzechy laskowe przetworzone, orzechy ziemne,
preparowane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjo‑
we i migdały przetworzone, suszone, prażone, pieczone, solone i/
lub przyprawione, przekąski na bazie orzechów, orzechy prażone,
orzechy preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki
ziemne, powlekane orzechy nerkowca,powlekane orzechy laskowe,
powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki orzechów (do chrupania),
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, 30 przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, przekąski na bazie pszenicy, przekąski kukurydzia‑
ne, krakersy solone, słone paluszki, słone precle, przekąski w formie
precli, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze.
(111) 304409
(220) 2017 05 25
(210) 472107
(151) 2017 10 11
(441) 2017 06 26
(732) BIELECKI DAMIAN, BIELECKA KATARZYNA ITALMEBLE
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Wieś Wrocławska, PL.
(540) Italmeble
(540)

(531) 12.01.01, 12.01.10, 27.05.05
(510), (511) 20 meble, lustra.
(111) 304410
(220) 2017 05 25
(210) 472118
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) LEŚNIEWSKI MICHAŁ CENTRUM INTENSYWNEJ TERAPII
OLINEK, Warszawa, PL.
(540) OLINEK
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilita‑
cji, urządzenia do wzmacniania mięśni i do użytku w rehabilitacji
medycznej, gorsety brzuszne, przyrządy do fizjoterapii, przyrządy
do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, urządzenia do gimnastyki lecz‑
niczej, gorsety brzuszne, gorsety do celów leczniczych, nakolanniki
ortopedyczne, pasy do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy
podtrzymujące mięśnie brzucha, podkładki uciskowe, opaski pod‑
trzymujące, rękawice do masażu, 25 kombinezony, kombinezony
jednoczęściowe, gorsety, koszulki gimnastyczne, odzież gimnastycz‑
na, stroje do ćwiczeń rehabilitacji medycznej, 41 edukacja, naucza‑
nie, instruktaż gimnastyki, instruktaże, nauczanie, organizowanie
i prowadzenia warsztatów i szkoleń, 44 fizjoterapia, fizykoterapia,
usługi klinik medycznych, usługi masażu, opieka zdrowotna, ośrodki
zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełno‑
sprawnych, usługi terapeutyczne, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, rehabilitacja fizyczna, terapia zaję‑
ciowa i rehabilitacja, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji
fizycznej.
(111) 304411
(220) 2017 05 25
(210) 472119
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) OCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Zielona Góra, PL.
(540) GRAPE TOWN
(540)

Kolor znaku: fioletowy, granatowy, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.07.10
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizacja pokazów

1413

mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or‑
ganizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, planowanie przyjęć jak rozrywki, prowadzenie wycie‑
czek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów
i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekre‑
acyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klu‑
bowe jako rozrywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia, zdrowie
i ćwiczenia fizyczne, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe,
usługi trenera osobistego w treningu sprawności fizycznej, 43 bary
szybkiej obsługi i snack‑bary, biura zakwaterowania w hotelach,
pensjonatach, kafeterie, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi re‑
cepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania i zarządzanie przyjaz‑
dami i wyjazdami, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów,
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, 44 aromaterapia, depilacja woskiem, fizjoterapia,
fryzjerstwo, manicure, masaż, opieka pielęgniarska, ośrodki zdro‑
wia, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi saun, usługi
solariów, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akwakultury, usługi
wizażystów.

(111) 304412
(220) 2017 05 26
(210) 472193
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk, PL.
(540) bresno
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie [bufety].
(111) 304413
(220) 2017 05 26
(210) 472203
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) N NIZAX CONTROL
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do utrzymania czystości higieny, szampony
z ketokonazolem, szampony do włosów, 5 produkty farmaceutycz‑
ne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystoso‑
wane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw‑
łupieżowe, lotony do celów farmaceutycznych, pastylki do celów
farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, płyny far‑
maceutyczne, produkty lecznicze do włosów i skóry głowy, prepa‑
raty przeciwgrzybiczne do celów leczniczych, preparaty hamujące
nadmierne złuszczanie się naskórka, zaczerwienienie i świąd, prepa‑
raty lecznicze zmniejszające łojotok, preparaty lecznicze stosowane
w schorzeniach z objawami łupieżu łojotokowego, lecznicze kremy
stosowane w schorzeniach grzybiczych, lecznicze maści stosowane
w schorzeniach grzybiczych, lecznicze maści przeciwgrzybiczne,
lecznicze kremy przeciwgrzybiczne, lecznicze płyny przeciwgrzy‑
biczne do stosowania miejscowego.
(111) 304414
(220) 2017 05 29
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.

(210) 472260
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(540) Z‑SUPPORT
(540)

(531) 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprzetworzone
żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprze‑
tworzone żywice termoplastyczne, żywice syntetyczne nieprzetwo‑
rzone stosowane w poligrafii, nieprzetworzone syntetyczne żywice
wykorzystywane w przemyśle drukarskim 3D.
(111) 304415
(220) 2017 05 29
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z‑ASA Pro
(540)

(210) 472264

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprzetworzone
żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprze‑
tworzone żywice termoplastyczne, żywice syntetyczne nieprzetwo‑
rzone stosowane w poligrafii, nieprzetworzone syntetyczne żywice
wykorzystywane w przemyśle drukarskim 3D.
(111) 304416
(220) 2017 05 29
(210) 472272
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) FUNDACJA JEWISH COMMUNITY CENTRE, Kraków, PL.
(540) jcc kraków RIDE FOR THE LIVING
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, biały
(531) 01.01.01, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja religijna, kultura fizyczna.
(111) 304417
(220) 2017 05 29
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) WSP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WSP
(540)

(210) 472297

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budow‑
lanego, dostarczanie informacji dotyczących usług naprawy oraz
montażu, nadzór budowlany, 40 usługi uzdatniania gleby, odpadów
lub wody
‑usługi remediacji środowiska, kontrola zanieczyszczeń
wody, oczyszczanie wody, usługi oczyszczania wody na miejscu,
42 rysunki techniczne budynków i konstrukcji oraz doradztwo w tym
zakresie, usługi inżynieryjne, mianowicie usługi świadczone przez
inżynierów, planowanie projektów technicznych w zakresie budo‑
wy i prac inżynieryjnych, usługi inżynieryjne w zakresie technologii
budowlanej i planowania projektów technicznych, doradztwo w za‑
kresie rysunków architektonicznych i budowlanych, usługi dotyczące
projektowania i planowania budowy oraz doradztwo w tym zakresie,

Nr 4/2018

projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, doradz‑
two w zakresie oszczędności energii, audyt energetyczny, usługi
inżynieryjne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dzie‑
dzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko‑
munikacyjnej, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków,
pomiary środowiskowe.

(111) 304418
(220) 2017 05 29
(210) 472304
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PGE Zapewniamy Energię
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elek‑
trycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej pa‑
liw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemy‑
słowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy
i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych, usługi ślusarskie,
usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja, naprawa i konserwa‑
cja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i na‑
prawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego
i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV, 39 dystrybucja
energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja
paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją ener‑
gii i paliw, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw, 41 usługi
rozrywkowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie
stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związa‑
nych z kulturą, rozrywką i edukacją.
(111) 304419
(220) 2017 05 29
(210) 472325
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE JĘDROCH SPÓŁKA JAWNA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) jedo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, wózki
wielofunkcyjne jedno‑i dwumiejscowe, w tym składane, części i akce‑
soria do wyżej wymienionych towarów należące do tej klasy: pokrycia
do wózków dziecięcych i wózków spacerowych, osłony, śpiwory i tor‑
by, stanowiące części nierozdzielne wózków i wózków spacerowych,
zdejmowane siedzenia do użytku z wózkami dziecięcymi, fotele i po‑
duszki do siedzenia do wózków dziecięcych i wózków spacerowych,
przenośne foteliki, w szczególności przenośne foteliki dziecięce
do pojazdów mechanicznych i/lub do zamontowania w wózku dzie‑
cięcym lub wózku spacerowym, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, bagażniki do wózków dziecięcych, 35 usługi agencji
importowo
‑eksportowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, reklama, administrowanie działalnością handlową, in‑
formacja handlowa i doradztwo dla konsumentów, udostępnianie in‑
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter‑
netowej, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa, w tym za pośrednictwem sprzedaży
wysyłkowej i w sklepach internetowych, w zakresie sprzedaży: wóz‑
ków dziecięcych, wózków dziecięcych spacerowych, wózków wie‑
lofunkcyjnych oraz części i akcesoriów do nich, fotelików dla dzieci
do pojazdów, nosideł dla dzieci, bagażniki do wózków dziecięcych,
usługi informacji handlowej o wyżej wymienionych towarach świad‑
czone w formie elektronicznej oraz promowanie sprzedaży w/w to‑
warów za pośrednictwem strony internetowej, organizowanie targów
i wystaw w celach przemysłowych, handlowych i reklamowych, poka‑
zy towarów, prezentowanie produktów w mediach komunikacyjnych
w celach handlowych, zarządzanie zamówieniami handlowymi, do‑
stawą i fakturowaniem, w tym w handlu elektronicznym, w zakresie
wózków dziecięcych, wózków spacerowych, oraz części i akcesoriów
do nich, fotelików dla dzieci do pojazdów.
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(111) 304420
(220) 2017 05 30
(210) 472345
(151) 2017 10 17
(441) 2017 07 03
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Londyn, GB.
(540) TRUE MUSIC
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 304421
(220) 2017 05 30
(151) 2018 02 13
(441) 2017 07 10
(732) ELASTOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz, PL.
(540) e elastolab
(540)

(210) 472361

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.01.06, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu
produkcji form z tworzyw sztucznych, przetwarzanie tworzyw
sztucznych, formowanie produktów syntetycznych, usługi formowa‑
nia na zamówienie, wytłaczanie tworzyw sztucznych, nakładanie po‑
włok odpornych na zużycie na elementy techniczne, 42 prowadzenie
prac badawczo‑rozwojowych, projektowych i wdrożeniowych w za‑
kresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi w zakresie projek‑
towania technicznego, doradztwa, wykonywania opinii i ekspertyz
dotyczących przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi w zakresie
projektowania wzornictwa przemysłowego i projektowania form
użytkowych, ekspertyzy i badania w zakresie wyrobów z tworzyw
sztucznych, mieszanek komponentów i wypełniaczy do elastome‑
rów, testowanie materiałów.
(111) 304422
(220) 2017 05 31
(210) 472374
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) MACIEJEWSKI MACIEJ PREMIUM LABS 23, Bilczyce, PL.
(540) PREMIUM LABS 23 BCAA INSTANT 9000
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, dodatki odżyw‑
cze, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, preparaty witaminowe w postaci suplemen‑
tów diety, suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety,
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, nutraceu‑
tyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety składa‑
jące się z aminokwasów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suple‑
mentów odżywczych, dietetyczne substancje przystosowane do ce‑
lów medycznych, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżyw‑
czymi, suplementy diety dla ludzi.
(111) 304423
(220) 2017 05 31
(210) 472381
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BUŁYNKO ALEKSY MEBLAST ZAKŁAD STOLARSKI,
Studzianki, PL.
(540) MEBLAST
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
w szczególności: meble do salonu, komody, półki, szafy, kredensy,
regały, szafki, meble modułowe, meble na miarę, meble na zamó‑
wienie.
(111) 304424
(220) 2017 05 31
(210) 472394
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) ATG Ceylon (Pvt) Limited, Katunayake, LK.
(540) MAXIFLEX
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice ochronne przemysłowe.
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(111) 304425
(220) 2017 06 05
(210) 472559
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa, PL.
(540) OrtoNet
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 ortodoncja jako aparaty
ortodontyczne.
(111) 304426
(220) 2017 06 05
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) DOBRA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) PEŁNY GAR OBIADY DOMOWE
(540)

(210) 472575

Kolor znaku: czarny, ciemnożółty
(531) 11.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafete‑
riach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, usługi restauracyjne, organizacja przyjęć weselnych w za‑
kresie żywności i napojów, catering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia koktajlowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
serwowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i na‑
pojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach.
(111) 304427
(220) 2017 06 05
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) JĘDRZEJUK PIOTR HUSTLA, Wrocław, PL.
(540) KARTEL
(540)

(210) 472583

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie [odzież], odzież spor‑
towa, odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież gotowa,
bluzy sportowe, bluzy dresowe, kurtki bluzy, bluzy z kapturem,
koszule, pulowery, swetry [odzież], bielizna, stroje plażowe, ko‑
stiumy kąpielowe, skarpety sportowe, skarpety do kostek, obu‑
wie, obuwie sportowe, obuwie plażowe, nakrycia głowy, czap‑
ki [nakrycia głowy], berety, daszki [odzież], daszki do czapek,
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do‑
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci te‑
lekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry‑
ciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzeda‑
ży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, 40 krawiectwo, krojenie tkanin, prze‑
róbki odzieży, szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie odzieży,
obuwia i nakryć głowy.
(111) 304428
(220) 2017 06 05
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Starogard Gdański, PL.

(210) 472588
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(540) VODKA jazz
(540)
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(111) 304431
(220) 2017 06 06
(210) 472648
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) LORETTO
(510), (511) 30 czekolada, cukierki w czekoladzie, praliny, bombo‑
nierki jako słodycze, czekoladki, wyroby z czekolady, pianki w cze‑
koladzie, batony w czekoladzie, batony z nadzieniem w czekoladzie,
słodycze czekoladowe.
(111) 304432
(220) 2017 06 06
(210) 472649
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) AMELISSIMO
(510), (511) 30 czekolada, cukierki w czekoladzie, praliny, bombo‑
nierki jako słodycze, czekoladki, wyroby z czekolady, pianki w cze‑
koladzie, batony w czekoladzie, batony z nadzieniem w czekoladzie,
słodycze czekoladowe.

(531) 24.17.10, 25.01.15, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, wódka.
(111) 304429
(220) 2017 06 06
(210) 472643
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 apaszki (chustki), koszule, koszule z krótkimi rękawa‑
mi, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, paski, poszetki, pulowery,
rękawiczki, skarpetki, swetry, 35 prezentowanie produktów z kate‑
gorii: koszule męskie i damskie oraz akcesoria odzieżowe w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama koszul męskich i damskich
oraz akcesoriów odzieżowych, reklama online za pośrednictwem sie‑
ci komputerowej koszul męskich i damskich oraz akcesoriów odzie‑
żowych, reklama zewnętrzna koszul męskich i damskich oraz akceso‑
riów odzieżowych, reklama radiowa koszul męskich i damskich oraz
akcesoriów odzieżowych, reklama telewizyjna koszul męskich i dam‑
skich oraz akcesoriów odzieżowych, wystawy produktów w sklepach
z koszulami męskimi i damskimi oraz akcesoriami odzieżowymi w ce‑
lach handlowych i reklamowych.
(111) 304430
(220) 2017 06 06
(210) 472646
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) CRISIL LIMITED, Bombaj, IN.
(540) CRISIL
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby wykonane z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały do introligatorstwa, fo‑
tografie (wydrukowane), materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), ma‑
teriały tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla‑
sach), 35 zarządzanie działalnością gospodarczą i doradztwo, bada‑
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, analiza i doradztwo w zakresie
marketingu, kompilacja i systematyzacja informacji na potrzeby baz
danych, informacje o działalności gospodarczej, administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi pomocy przy zarządzaniu przed‑
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi badań i opra‑
cowań marketingowych, usługi public relation, usługi informacji
statystycznych, 42 usługi naukowe i technologiczne i usługi badaw‑
cze i usługi z tym związane, przemysłowe analizy i usługi badawcze,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
gospodarowanie stronami internetowymi.

(111) 304433
(220) 2017 06 07
(210) 472675
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) master slim SUPLEMENT DIETY
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 304434
(220) 2017 06 07
(210) 472684
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.,
Saint‑Didier‑Au‑Mont d’Or, FR.
(540) DJEMBE
(510), (511) 1 środki chemiczne używane w przemyśle, rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, na‑
wozy, preparaty do użyźniania gleby, ziemia doniczkowa, humus,
5 preparaty do zwalczania chwastów i szkodników, fungicydy, her‑
bicydy, pestycydy, środki przeciw pasożytom, środki przeciw rozto‑
czom, insektycydy, produkty do leczenia chorób roślin.
(111) 304435
(220) 2017 06 08
(210) 472710
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) DNB ASSETS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Galeria Rumia WARTO TU BYĆ
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, organizowanie, prowadze‑
nie i obsługa akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie wystaw w celach handlowych, 36 usługi w zakresie
wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lokali, pomieszczeń i prze‑
strzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie
zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości.
(111) 304436
(220) 2017 06 08
(210) 472712
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) DNB ASSETS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) Galeria Rumia
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, organizowanie, prowadze‑
nie i obsługa akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie wystaw w celach handlowych, 36 usługi w zakresie
wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lokali, pomieszczeń i prze‑
strzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie
zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości.
(111) 304437
(220) 2017 06 08
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) METRO INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) METROINTERNET BĄDŹ BLIŻEJ ŚWIATA
(540)

(210) 472715

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 01.15.24, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 38 komunikacja przez sieci światłowodowe, usługi łącz‑
ności komputerowej, zapewnianie łączności przez telefon, usługi
telefoniczne, usługi łączności radiowej, poczta elektroniczna, usługi
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakre‑
sie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, zapew‑
nianie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej, wy‑
pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 42 zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, instalacje oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramo‑
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych.
(111) 304438
(220) 2017 06 08
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) KRAWCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) VERBA‑TEXT TRANSLATIONS
(540)

(210) 472717

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czarny, żółty
(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia w tym tłumaczenia prawnicze,
medyczne farmaceutyczne, marketingowe, informatyczne, tłuma‑
czenia pisemne, tłumaczenia przysięgłe, ustne, tłumaczenia symul‑
taniczne, tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia towarzyszące,
tłumaczenia przysięgłe, usługi tłumaczy, nauczanie, organizowanie
szkoleń, organizowanie, seminariów, kongresów, konferencji, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjum, nauczanie przedszkolne, na‑
uczanie on‑line, nauczanie korespondencyjne, prowadzenie obozów
sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji.
(111) 304439
(220) 2017 06 08
(210) 472718
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) KRAWCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) Verba‑Text
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia, w tym tłumaczenia prawnicze,
medyczne farmaceutyczne, marketingowe, informatyczne, tłuma‑
czenia pisemne, tłumaczenia przysięgłe, ustne, tłumaczenia symul‑
taniczne, tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia towarzyszące,
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tłumaczenia przysięgłe, usługi tłumaczy, nauczanie, organizowanie
szkoleń, organizowanie seminariów, kongresów, konferencji, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjum, nauczanie przedszkolne, na‑
uczanie on‑line, nauczanie korespondencyjne, prowadzenie obozów
sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji.

(111) 304440
(220) 2017 06 08
(210) 472719
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) KRAWCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) verba‑text.pl
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia, w tym tłumaczenia prawnicze,
medyczne farmaceutyczne, marketingowe, informatyczne, tłuma‑
czenia pisemne, tłumaczenia przysięgłe, ustne, tłumaczenia symul‑
taniczne, tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia towarzyszące,
tłumaczenia przysięgłe, usługi tłumaczy, nauczanie, organizowanie
szkoleń, organizowanie seminariów, kongresów, konferencji, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjum, nauczanie przedszkolne, na‑
uczanie on‑line, nauczanie korespondencyjne, prowadzenie obozów
sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji.
(111) 304441
(220) 2017 06 08
(210) 472720
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) WAJSZCZAK PIOTR PW CONSULTING, Płock, PL.
(540) BOBIWELL
(510), (511) 3 mydła, kremy do ciała, środki do pielęgnacji skóry,
olejki eteryczne, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, pasty do mycia
rak, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, olejki do masażu, chu‑
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do mycia naczyń
kuchennych, płyny i proszki do prania, płyny do bielenia, czyszczenia
tkanin, odplamiacze do tkanin, płyny do płukania tkanin.
(111) 304442
(220) 2017 06 08
(210) 472721
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) WAJSZCZAK PIOTR PW CONSULTING, Płock, PL.
(540) FRES
(510), (511) 3 mydła, kremy do ciała, środki do pielęgnacji skóry,
olejki eteryczne, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, pasty do mycia
rąk, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, olejki do masażu, chu‑
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do mycia naczyń
kuchennych, płyny i proszki do prania, płyny do bielenia, czyszcze‑
nia tkanin, odplamiacze do tkanin, płyny do płukania tkanin, płyny
do mycia i czyszczenia podłóg, płyny do czyszczenia kuchni, pły‑
ny do mycia szyb, środki nabłyszczające do zmywarek, preparaty
do usuwania kamienia z wyrobów gospodarstwa domowego, szam‑
pony do mycia samochodów, płyny do spryskiwaczy.
(111) 304443
(220) 2015 05 27
(210) 472948
(151) 2017 09 28
(441) 2017 08 21
(732) EFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) grante
(510), (511) 29 suszone owoce, kandyzowane owoce, owoce lukro‑
wane, owoce konserwowane, sałatki owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe, marmola‑
dy owocowe, przeciery warzywne, rodzynki, orzechy preparowane,
migdały spreparowane, konserwy, marynaty, sałatki warzywne, wa‑
rzywa suszone, przetwory warzywne, przetwory owocowe, mrożo‑
ne, suszone i gotowane owoce i warzywa, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe, jogurty, koktajle mleczne, prze‑
kąski na bazie owoców, 30 kawa, kawa nienaturalna, napoje na ba‑
zie kawy, herbata, kakao, słodycze, cukierki, czekolada, batony cze‑
koladowe, wyroby z kakao, pralinki, wafelki w czekoladzie, wyroby
cukiernicze, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, napo‑
je na bazie kakao, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, herbatniki, karmelki, musy
owocowe, produkty zbożowe, budynie, ciasta, cukierki, czekolada,
lody spożywcze, bakalie, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe.
(111) 304444
(220) 2009 11 10
(210) 362718
(151) 2017 11 27
(441) 2010 02 15
(732) ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Głubczyce, PL.
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(540) BEER‑BIÈRE‑BIER‑SŐR‑ CERUEZA‑PIWO Kastel Pils Piwo Jasne
Pełne PILSENI TÍPUSÚ UILÁGOS SŐR FULL LIGHT BEER Anno Domini
1856
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, czarny, zielony
(531) 03.01.01, 03.01.02, 24.01.03, 24.09.02, 25.01.15, 26.01.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 304445
(220) 2011 02 25
(210) 381920
(151) 2017 08 22
(441) 2011 06 06
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) yoda
(510), (511) 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu
odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji pisemnych informacji (ko‑
munikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji
danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiora‑
mi informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, tele‑
fonicznego udzielania informacji handlowej o produktach i usługach,
organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawie‑
raniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokalizacji
obiektów, agencje informacji handlowej, obsługa klientów polegają‑
ca na przekazywaniu informacji o usługach reklamowych przy wyko‑
rzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on‑line
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, usługi telekomu‑
nikacyjne on line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świad‑
czenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów kupna
‑sprzedaży, wykonywania umów, usługa polegająca na prezentacji
ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadcze‑
niem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych:
antystresery, baloniki, banery, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, długopisy, elektronicz‑
ne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia
ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytów‑
ki, flagi, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, karafki,
konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, krzesełka,
kubki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale,
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na na‑
poje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórni‑
ki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, świe‑
ce, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, wizytow‑
niki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, apaszki
jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, czapki, daszki, galanteria
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, kapelusze, koszulki
polo, krawaty, kurtki, rękawiczki, stroje dla personelu, szale, szali‑
ki, t – shirty pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać
się z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi finansowe, do‑
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radztwo i pośrednictwo finansowe, usługi telekomunikacyjne on‑line
polegające na umożliwieniu: zawierania umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, usługi bankowe, doradztwo w zakresie usług banko‑
wych, pośrednictwo bankowe, bankowość internetowa, bankowość
mobilna, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo i pośrednictwo ubez‑
pieczeniowe, leasing, pośrednictwo w zakresie leasingu, usługa pole‑
gająca na prezentacji ofert usług finansowych, usług ubezpieczenio‑
wych, usług internetowych w zakresie finansów i ubezpieczeń, usług
doradczych w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, informa‑
cja bankowa, informacja finansowa, informacja ubezpieczeniowa,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicz‑
nej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet,
telefaksowej, ustalania taryf i opłat obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie transmito‑
wania dźwięku i obrazu, rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radio‑
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie zbierania i przekazywania ak‑
tualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów,
modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, usługa polega‑
jąca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności
elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji,
usługi polegające na transmisji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów), obsługa klientów w zakresie usług telekomunikacyj‑
nych przy wykorzystaniu sieci Internet, informacja o telekomunikacji,
usługach telekomunikacyjnych, elektronicznych i internetowych,
przesyłanie informacji, gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomo‑
ści poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną
i Internet, agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualno‑
ści, elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegający na udo‑
stępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, 41 prowadzenie kursów edukacyjnych,
instruktaże, kształcenie praktyczne, nauczanie na odległość w ra‑
mach usługi e‑learning, nauczanie korespondencyjne oraz za pośred‑
nictwem Internetu oraz innych środków komunikacji elektronicznej,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, wykładów, warsz‑
tatów, usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w za‑
kresie edukacji i kształcenia, usługi w zakresie nagrywania, montażu
i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, informacja o naucza‑
niu, kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej.

(111) 304446
(220) 2011 05 02
(210) 384888
(151) 2017 11 29
(441) 2011 08 16
(732) PREMIUM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) premium.pl
(510), (511) 35 usługi w zakresie komputerowych baz danych:
pozyskiwania danych, systematyzacja danych, komputerowe za‑
rządzanie plikami, sortowania danych w bazach komputerowych,
kompilacja informacji, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, powielanie dokumentów, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych usług pozwalające nabywcy wygod‑
nie zapoznawać się z informacjami o tych usługach i je kupować:
w sklepie, w hurtowni, z katalogu różnych artykułów, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośred‑
nictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie ko‑
respondencyjne, używając środków telekomunikacji, informacja
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokaliza‑
cji obiektów, agencje informacji handlowej, informacja o powyż‑
szych usługach, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
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 na‑
bywania usług telekomunikacyjnych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
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dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
sprzedaż promocyjna dla osób trzecich, zarządzanie w ramach pro‑
wadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz 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 termi‑
nali komputerowych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
usługi w zakresie rejestracji i utrzymywania serwerów wirtualnych,
kont poczty elektronicznej, serwisów internetowych, usługi trans‑
misji danych i wiadomości, usługi portalu internetowego, elektro‑
niczny serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, ob‑
sługa klientów przy wykorzystaniu sieci komunikacji elektronicz‑
nej, w tym sieci Internet, umożliwiająca dostarczanie klientom in‑
formacji oraz otrzymywanie informacji od klientów, gromadzenie
i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyj‑
ne w zakresie wiadomości i aktualności, biuletyny elektroniczne,
informacja o powyższych usługach, przydzielanie dostępu do baz
danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przy‑
dzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, 42 usługi informatyczne w zakresie: opracowywa‑
nia, wypożyczania, aktualizacji, konserwacji, projektowania, po‑
wielania, instalacji oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie systemów informatycznych, oprogramowania, sprzętu
komputerowego, Internetu, usługi w zakresie projektowania ser‑
wisów internetowych, administrowanie stronami komputerowymi,
projektowanie stylu i struktur stron internetowych, graficzne opra‑
cowywanie stron WWW., usługi graficzne, modernizacja sprzętu
komputerowego, systemów informatycznych oraz telekomunika‑
cyjnych, dzierżawa domen internetowych, udostępnianie domen
internetowych, przenoszenie praw do domen internetowych, reje‑
strowanie na rzecz osób trzecich domen internetowych, odpłatne
udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, od‑
płatne udostępnianie czasu dostępu do komputerów w celu prze‑
twarzania danych, odzyskiwanie danych, w tym komputerowych
baz danych, usługi kawiarni internetowych, informacja o powyż‑
szych usługach, 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, wy‑
pożyczanie serwerów, usługi hostingu, utrzymywanie i tworzenie
stron internetowych dla osób trzecich wynajmowanie i udostęp‑
nianie zasobów serwerów i sieci komputerowej, 45 licencjonowa‑
nie programów komputerowych, licencjonowanie własności inte‑
lektualnej, rejestrowanie nazw domen.

(111) 304447
(220) 2012 07 30
(210) 403457
(151) 2017 11 07
(441) 2012 11 05
(732) ECOENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) EcoEnergy
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 24.17.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym za pośrednictwem Internetu, nastę‑
pujących towarów: urządzeń do oświetlania, sprzętu oświetlenio‑
wego LED, żarówek oświetleniowych, oświetlenia sufitowego, lamp
oświetleniowych, latarek, urządzeń wentylacyjno‑klimatyzacyjnych,
urządzeń do ogrzewania, urządzeń do suszenia, urządzeń do chło‑
dzenia, elektronicznych etykiet towarów.
(111) 304448
(220) 2012 09 19
(210) 404960
(151) 2017 10 31
(441) 2013 01 07
(732) STARY BROWAR KOŚCIERZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) 1856 STARY BROWAR KOŚCIERZYNA
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(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 03.01.14, 03.01.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.05.19,
05.05.20, 05.13.07, 26.01.01, 26.01.05, 26.02.05, 26.02.07, 26.04.02,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, 35 prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych, usługi reklamowe, usługi PR, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi polegające na pro‑
mocji towarów i usług osób trzecich, usługi organizacji konferencji,
szkoleń, targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wy‑
najem powierzchni reklamowej, administracja i zarządzenie centra‑
mi handlowymi i rozrywkowymi, organizacja promocji sprzedaży,
dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, prowadzenie reklamy za pomocą radia, telewizji, internetu,
prasy, usługi w zakresie dekoracji witryn sklepowych, organizowanie
imprez w celach komercyjnych w celach handlowych i reklamowych,
usługi sprzedaży piwa w tym piwa własnej produkcji, usługi pro‑
wadzenia browaru, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han‑
dlowych i ich administrowanie, usługi wyceny powierzchni, usługi
związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nierucho‑
mościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubez‑
pieczeniowe, 39 wynajem miejsc garażowych, 41 usługi w zakresie
rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie imprez roz‑
rywkowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, organizowa‑
nie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publika‑
cje tradycyjne oraz on‑line, wydawanie książek i tekstów innych niż
reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne, usługi organizacji imprez
okolicznościowych, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, barów, pu‑
bów, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywno‑
ści na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal.
(111) 304449
(220) 2013 03 14
(210) 411719
(151) 2017 10 31
(441) 2013 06 24
(732) STARY BROWAR KOŚCIERZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) BROWAR KOŚCIERZYNA NÔBËLNIÉSZÉ KASZËBSCZÉ PIWÓ
Od 1856 roku
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 03.01.01, 03.01.14, 03.01.16, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, 35 prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych, usługi reklamowe, usługi public relations, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi polegające
na promocji towarów i usług osób trzecich, usługi organizacji konfe‑
rencji, szkoleń, targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
wynajem powierzchni reklamowej, administracja i zarządzenie cen‑
trami handlowymi i rozrywkowymi, organizacja promocji sprzedaży,
dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, prowadzenie reklamy za pomocą radia, telewizji, internetu,
prasy, usługi w zakresie dekoracji witryn sklepowych, organizowanie
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imprez w celach komercyjnych w celach handlowych i reklamowych,
usługi sprzedaży piwa w tym piwa własnej produkcji, usługi pro‑
wadzenia browaru, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han‑
dlowych i ich administrowanie, usługi wyceny powierzchni, usługi
związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nierucho‑
mościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubez‑
pieczeniowe, 39 wynajem miejsc garażowych, 41 usługi w zakresie
rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, organizo‑
wanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowa‑
nie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi
publikacji tradycyjnych oraz on‑line, wydawanie książek i tekstów
innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne, usługi organi‑
zacji imprez okolicznościowych, usługi organizacji konferencji i szko‑
leń, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, barów, pubów, punktów
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówie‑
nie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal.

(111) 304450
(220) 2013 01 16
(151) 2018 02 20
(441) 2013 04 29
(732) GOLDMANN DOROTA, Kaniów, PL.
(540) Olfaktoria
(540)

(210) 409209

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użytku osobistego,
odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, sole do kąpieli
inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody koloń‑
skie, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotiony
kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, prepara‑
ty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów
kosmetycznych, wody termalne, kremy do pilingu, preparaty do ma‑
kijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne,
perfumy, wyroby perfumeryjne, preparaty do pielęgnacji skóry, po‑
madki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie,
pudry, fluidy‑make‑up, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywa‑
cze do paznokci, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny
do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe,
płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki
do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, krochmal, prepa‑
raty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania,
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do pod‑
łogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania,
35 usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo‑eksportowych,
doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu produktami far‑
maceutycznymi, kosmetykami i wyrobami perfumeryjnymi, usługi
w zakresie informacji handlowej, pośrednictwo w zakresie uzyskania
rejestracji środków farmaceutycznych, prowadzenie promocji no‑
wych kosmetyków i perfum, usługi w zakresie marketingu w kraju
i zagranicą, programy lojalnościowe, reklama za pośrednictwem sie‑
ci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organi‑
zacja pokazów i wystaw, sprzedaż produktów farmaceutycznych, ko‑
smetyków, perfum, książek fachowych, czasopism fachowych, świec
zapachowych, lampek oliwnych zapachowych, pachnącego wosku
poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni wielobran‑
żowej i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej,
Internetu, prowadzenie aptek internetowych, 41 usługi szerzenia
edukacji dotyczącej kosmetyków, doradztwo zawodowe, usługi wy‑
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dawnicze o tematyce dotyczącej kosmetyków, usługi wydawnicze
książkowe i elektroniczne, publikacje elektroniczne on‑line książek,
albumów fotograficznych i periodyków, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
organizowanie i prowadzenie seminariów, prowadzenie warszta‑
tów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie
i prowadzenie pokazów, konkursów, plebiscytów, targów i ekspo‑
zycji tematycznych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, usługi
fotograficzne i usługi filmowania, fotoreportaże, usługi informacji
o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, usługi
reporterskie, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem na‑
gród za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe.

(111) 304451
(220) 2013 01 08
(210) 408972
(151) 2017 11 14
(441) 2013 04 29
(732) NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NAU
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 29.01.03
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych: próbek, druków, prospektów, broszur, dystrybucja materia‑
łów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklamy korespondencyjne, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom–punkty informacji konsumenckiej,
marketing, telemarketing, badania marketingowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 pośrednictwo ubez‑
pieczeniowe, ubezpieczenia, pożyczki–usługi finansowe, wycena
finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków, nieruchomości, ubez‑
pieczenia zdrowotne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
informacje o ubezpieczeniach, 41 doradztwo zawodowe‑porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, edukacja (nauczanie),
informacje o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor‑
macja o rekreacji, instruktaże, usługi klubowe w zakresie rozrywki
lub nauczania, organizowanie i prowadzenie warsztatów–szkolenia,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji i rozrywki,
organizowanie przyjęć w zakresie rozrywki, pisanie tekstów innych
niż reklamowych, rezerwacja miejsc na spektakle, informacje o roz‑
rywce.
(111) 304452
(220) 2012 11 29
(210) 407567
(151) 2017 11 13
(441) 2013 03 18
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) dax sun
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała
i włosów, artykuły perfumeryjne, dezodoranty, środki myjące, 5 pre‑
paraty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony
skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny,
sole, żele, kremy.
(111) 304453
(220) 2012 10 01
(210) 405310
(151) 2017 11 08
(441) 2013 01 21
(732) EURO‑NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RAVEN
(510), (511) 6 foremki do lodu metalowe, kraty [ruszty] metalowe,
7 maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polero‑
wania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządze‑
nia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe,
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urzą‑
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dzenia elektryczne do prania dywanów, filtry, wkłady do maszyn
filtrujących, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, urządze‑
nia kuchenne elektryczne, malaksery, maszynki do siekania mięsa,
miksery stanowiące maszyny, miksery elektryczne do celów domo‑
wych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe
elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia elektromechanicz‑
ne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn,
noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, obie‑
raczki będące maszynami, obrabiarki, odkurzacze, oprzyrządowanie
do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych,
torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części
maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do owoców
elektryczne domowe, maszyny do pakowania, pakowarki, urzą‑
dzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki
do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, prostownice, robo‑
ty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, szczotki
elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowiące części maszyn,
wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki
stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny
do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywno‑
ści, 8 przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, zestawy
do golenia, krajarki do jaj nieelektryczne, krajarki do jarzyn, krajarki
do sera nieelektryczne, sztućce jako zastawa stołowa [noże, widelce
i łyżki], zestawy służące do manicure, maszynki do golenia elektrycz‑
ne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektrycz‑
ne i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa, narzędzia, noże
do otwierania konserw nieelektryczne, noże do otwierania ostryg,
noże do palet, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do warzyw, no‑
życe, nożyce ogrodnicze, przyrządy nożycowe ręczne, nożyczki,
przyrządy do ostrzenia, ostrza nożyc, otwieracze do puszek nieelek‑
tryczne, ręczne narzędzia do zbierania owoców, gilotynki do paznok‑
ci elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci elektryczne,
polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, tłuczki do tłu‑
czenia, zestawy do pedicure, pęsety, szczypce do depilacji, pęsety,
szczypce do wycinania skórek, pilniki [narzędzia], pilniki do paznokci,
elektryczne, pincety, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do ob‑
cinania włosów elektryczne i nieelektryczne, szczypce do rzęs, tasa‑
ki do siekania mięsa ręczne, ubijaki, przybory ręczne do układanie
włosów nieelektryczne, tasaki do warzyw, wytłaczarki, gofrownice
[narzędzia], żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwie‑
nia, glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, for‑
mierskie, żyletki, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt elektryczne, centralne ogrzewanie, na‑
wilżacze do grzejników, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura
i urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze,
szafy chłodnicze, chłodnicze lady, instalacje i urządzenia do chło‑
dzenia, urządzenia do chlorowania basenów kąpielowych, lampki
elektryczne na choinki, czajniki elektryczne, aparatura do dezynfek‑
cji, świecące numery do domów, dozowniki środków odkażających
w toaletach, instalacje do dystrybucji wody, dywany ogrzewane
elektrycznie, ekspresy do kawy elektryczne, grzejniki elektryczne,
elektryczne lampy, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej,
filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elek‑
tryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytownice elek‑
tryczne, bojlery gazowe, zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu,
lampy gazowe, palniki gazowe, gofrownice elektryczne, urządzenia
i instalacje do gotowania, grille, grille elektryczne stanowiące wypo‑
sażenie kuchenne, grzejące płyty, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki,
grzejniki do nóg, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
grzejniki elektryczne, aparaty jonizujące służące do uzdatniania po‑
wietrza, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy,
urządzenia do palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia
do kąpieli, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do klima‑
tyzacji, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych,
komory chłodnicze, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt
kuchenny elektryczny, lampki elektryczne na choinkę, lampy, reflek‑
tory, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów,
lampy elektryczne, lampy lutownicze, spawalnicze, lampy oświetle‑
niowe, lampy wyładowcze elektryczne, rurowe, do oświetlenia, lam‑
py wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, latarki kieszonko‑
we, latarki kieszonkowe, elektryczne, lodówki, aparatura i urządzenia
do wytwarzania lodu, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy
lutownicze, urządzenia do chłodzenia mleka, aparatura chłodzą‑
ca do napojów, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do opa‑
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lania, opiekacze do chleba, oświetlenie, lampy, oświetlenie sufitowe,
aparaty do suszenia owoców, urządzenia służące do palenia kawy,
palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek,
piecyki do podgrzewania wody, piekarniki, wyposażenie do pie‑
karników, piece piekarskie, płyty grzejące, płyty grzejne, instalacje
do podgrzewaczy, podgrzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, aparatura
do podgrzewania wody, poduszki elektryczne nie do celów leczni‑
czych, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, urządzenia służące
do podgrzewania powietrza, urządzenia służące do osuszania po‑
wietrza, urządzenia służące do chłodzenia powietrza, lampy do apa‑
ratów projekcyjnych, lampy służące do promienie ultrafioletowego,
inne niż do celów leczniczych, rożen stanowiący wyposażenie ku‑
chenne, ruszty, ruszty piecowe, sprzęt kuchenny, elektryczny, suszar‑
ki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe
do rąk montowane przy umywalkach, suszarki powietrza, aparatura
służąca do suszenia, szafy chłodnicze, szuflady piecowe, szybkowa‑
ry elektryczne, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe, podgrzewacze
do talerzy, tostery, lampy służące do układania włosów, urządzenia
do pieczenia chleba, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów,
aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, formy do wypiekania
wafli elektryczne, wentylatory, klimatyzacja, wentylatory elektrycz‑
ne do użytku osobistego, suszarki do włosów, aparatura i urządze‑
nia do uzdatniania wody, aparatura służąca do podgrzewania wody,
urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, wyposażenie
piekarników, zamrażarki, zapalniczki, zapalniczki do gazu, zlewozmy‑
waki, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarniki do lamp,
elektryczne, żarniki do ogrzewania, elektryczne, palniki żarowe, ża‑
rówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.

(111) 304454
(220) 2012 10 01
(151) 2017 11 08
(441) 2013 01 21
(732) EURO‑NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RAVEN
(540)

(210) 405311

Kolor znaku: ciemnoszary, czarny, jasnoszary, szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 foremki do lodu metalowe, kraty [ruszty] metalowe,
7 maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polero‑
wania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządze‑
nia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe,
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urzą‑
dzenia elektryczne do prania dywanów, filtry, wkłady do maszyn
filtrujących, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, urządze‑
nia kuchenne elektryczne, malaksery, maszynki do siekania mięsa,
miksery stanowiące maszyny, miksery elektryczne do celów domo‑
wych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe
elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia elektromechanicz‑
ne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn,
noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, obie‑
raczki będące maszynami, obrabiarki, odkurzacze, oprzyrządowanie
do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych,
torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części
maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do owoców
elektryczne domowe, maszyny do pakowania, pakowarki, urzą‑
dzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki
do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, prostownice, robo‑
ty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, szczotki
elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowiące części maszyn,
wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki
stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny
do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywno‑
ści, 8 przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, zestawy
do golenia, krajarki do jaj nieelektryczne, krajarki do jarzyn, krajarki
do sera nieelektryczne, sztućce jako zastawa stołowa [noże, widelce
i łyżki], zestawy służące do manicure, maszynki do golenia elektrycz‑
ne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektrycz‑
ne i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa, narzędzia, noże
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do otwierania konserw nieelektryczne, noże do otwierania ostryg,
noże do palet, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do warzyw, no‑
życe, nożyce ogrodnicze, przyrządy nożycowe ręczne, nożyczki,
przyrządy do ostrzenia, ostrza nożyc, otwieracze do puszek nieelek‑
tryczne, ręczne narzędzia do zbierania owoców, gilotynki do paznok‑
ci elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci elektryczne,
polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, tłuczki do tłu‑
czenia, zestawy do pedicure, pęsety, szczypce do depilacji, pęsety,
szczypce do wycinania skórek, pilniki [narzędzia], pilniki do paznokci,
elektryczne, pincety, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do ob‑
cinania włosów elektryczne i nieelektryczne, szczypce do rzęs, tasa‑
ki do siekania mięsa ręczne, ubijaki, przybory ręczne do układanie
włosów nieelektryczne, tasaki do warzyw, wytłaczarki, gofrownice
[narzędzia], żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwie‑
nia, glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, for‑
mierskie, żyletki, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt elektryczne, centralne ogrzewanie, na‑
wilżacze do grzejników, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura
i urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze,
szafy chłodnicze, chłodnicze lady, instalacje i urządzenia do chło‑
dzenia, urządzenia do chlorowania basenów kąpielowych, lampki
elektryczne na choinki, czajniki elektryczne, aparatura do dezynfek‑
cji, świecące numery do domów, dozowniki środków odkażających
w toaletach, instalacje do dystrybucji wody, dywany ogrzewane
elektrycznie, ekspresy do kawy elektryczne, grzejniki elektryczne,
elektryczne lampy, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej,
filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elek‑
tryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytownice elek‑
tryczne, bojlery gazowe, zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu,
lampy gazowe, palniki gazowe, gofrownice elektryczne, urządzenia
i instalacje do gotowania, grille, grille elektryczne stanowiące wypo‑
sażenie kuchenne, grzejące płyty, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki,
grzejniki do nóg, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
grzejniki elektryczne, aparaty jonizujące służące do uzdatniania po‑
wietrza, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy,
urządzenia do palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia
do kąpieli, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do klima‑
tyzacji, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych,
komory chłodnicze, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt
kuchenny elektryczny, lampki elektryczne na choinkę, lampy, reflek‑
tory, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów,
lampy elektryczne, lampy lutownicze, spawalnicze, lampy oświetle‑
niowe, lampy wyładowcze elektryczne, rurowe, do oświetlenia, lam‑
py wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, latarki kieszonko‑
we, latarki kieszonkowe, elektryczne, lodówki, aparatura i urządzenia
do wytwarzania lodu, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy
lutownicze, urządzenia do chłodzenia mleka, aparatura chłodzą‑
ca do napojów, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do opa‑
lania, opiekacze do chleba, oświetlenie, lampy, oświetlenie sufitowe,
aparaty do suszenia owoców, urządzenia służące do palenia kawy,
palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek,
piecyki do podgrzewania wody, piekarniki, wyposażenie do pie‑
karników, piece piekarskie, płyty grzejące, płyty grzejne, instalacje
do podgrzewaczy, podgrzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, aparatura
do podgrzewania wody, poduszki elektryczne nie do celów leczni‑
czych, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, urządzenia służące
do podgrzewania powietrza, urządzenia służące do osuszania po‑
wietrza, urządzenia służące do chłodzenia powietrza, lampy do apa‑
ratów projekcyjnych, lampy służące do promienie ultrafioletowego,
inne niż do celów leczniczych, rożen stanowiący wyposażenie ku‑
chenne, ruszty, ruszty piecowe, sprzęt kuchenny, elektryczny, suszar‑
ki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe
do rąk montowane przy umywalkach, suszarki powietrza, aparatura
służąca do suszenia, szafy chłodnicze, szuflady piecowe, szybkowa‑
ry elektryczne, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe, podgrzewacze
do talerzy, tostery, lampy służące do układania włosów, urządzenia
do pieczenia chleba, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów,
aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, formy do wypiekania
wafli elektryczne, wentylatory, klimatyzacja, wentylatory elektrycz‑
ne do użytku osobistego, suszarki do włosów, aparatura i urządze‑
nia do uzdatniania wody, aparatura służąca do podgrzewania wody,
urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, wyposażenie
piekarników, zamrażarki, zapalniczki, zapalniczki do gazu, zlewozmy‑
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waki, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarniki do lamp,
elektryczne, żarniki do ogrzewania, elektryczne, palniki żarowe, ża‑
rówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.

(111) 304455
(220) 2013 06 12
(151) 2018 02 20
(441) 2013 09 30
(732) EXIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EXIM tours
(540)

(210) 415326

(531) 01.03.01, 05.03.07, 27.05.01, 05.01.12, 01.03.09
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach jak afisze papierowe, koperty, zakładki papiero‑
we do książek, publikacje drukowane, 35 usługi w zakresie reklamy
i promocji oferty turystycznej osób trzecich, produktów i imprez
turystycznych, usługi w zakresie marketingu i promocji, powielanie
materiałów reklamowych i przygotowanie katalogów reklamowych,
zgromadzenie towarów i produktów osób trzecich w branży tury‑
styki i sprzętu sportowego i rekreacyjnego, a także książek, map,
katalogów, odzieży turystycznej i sportowej, nakryć głowy, nesese‑
rów, toreb, plecaków i innych artykułów przemysłowych, w celu za‑
pewnienia nabywcom dogodnych warunków zapoznania się z ofertą
i dokonywania zakupu, pośrednictwo w transakcjach handlowych,
36 pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, podróż‑
nych i zdrowotnych, pośrednictwo finansowo‑kredytowe, 39 usługi
z zakresu organizowania turystyki i wypoczynku, prowadzenie biur
podróży, usługi w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży
w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, wyjazdowej i przyjazdo‑
wej, usługi w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży biletów
na transport ludzi i towarów środkami komunikacji lotniczej, kolejo‑
wej i samochodowej przewoźników polskich i obcych w komunikacji
krajowej i zagranicznej, organizacja przewozów grupowych i indy‑
widualnych wszelkimi środkami transportu, wynajem samochodów,
informacja o usługach turystycznych, usługi internetowe w zakresie
rezerwacji i sprzedaży biletów i miejsc na imprezy turystyczne, 41 or‑
ganizacja i obsługa konferencji, zjazdów wraz z imprezami towarzy‑
szącymi, 43 usługi hotelarskie, gastronomiczne, zaopatrywanie
w żywność, rezerwacje hotelowe.
(111) 304456
(220) 2013 08 16
(151) 2017 11 23
(441) 2013 11 25
(732) DENTICA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, PL.
(540) Dentica24
(540)

(210) 417872

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, ciemnożółty, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, czerwony,
jasnoczerwony, ciemnoczerwony, jasnoszary, szary
(531) 26.03.01, 29.01.14, 27.05.05, 27.07.11
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów informacyjno
‑naukowych z dziedziny stomatologii i higieny jamy ustnej, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z zakresu materiałów
i przyrządów stomatologicznych, środków higieny i pielęgnacji jamy
ustnej, preparatów leczniczych i profilaktycznych do stosowania
w chorobach zębów i przyzębia oraz szczoteczek do zębów i innych
akcesoriów do higieny jamy ustnej w sposób umożliwiający ich wy‑
godne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Interne‑
cie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych
z dziedziny stomatologii i higieny jamy ustnej, 44 usługi stomato‑
logiczne, w tym: ortodoncja, protetyka, implantologia, chirurgia
stomatologiczna i szczękowa, rentgenodiagnostyka, periodontolo‑
gia, pedodoncja, endodoncja, stomatologia zachowawcza, porady
i konsultacje w zakresie stomatologii, profilaktyka stomatologiczna,
kosmetyka dentystyczna, usługi diagnostyczne w zakresie stomato‑
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logii oraz wykonywania zdjęć rentgenowskich zębów, opieka zdro‑
wotna kliniki medyczne, placówki opieki medyczne.

(111) 304457
(220) 2013 09 12
(210) 418926
(151) 2017 10 25
(441) 2013 12 23
(732) AR‑NO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) AR NO
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty i/lub płody rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, sadzonki roślin, sadzonki drzewek
w tym owocowych, naturalne rośliny, materiał szkółkarski, materiał
szkółkarski drzew i/lub krzewów owocowych i/lub ozdobnych i/lub
roślin, sadzonki, cebulki, wszelkie kłącza w tym roślin ozdobnych,
owocowych, drzew, krzewów, nasiona, świeże owoce i warzywa,
32 napoje, napoje owocowe i/lub warzywne, napoje na bazie soków,
napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców i/lub warzyw, wody mi‑
neralne, nektary w tym owocowe, warzywne, owocowo‑warzywne,
syropy, koktajle owocowe i/lub warzywne, koktajle bezalkoholowe,
koncentraty i/lub ekstrakty do napojów, koncentraty napojów, soki,
zaprawy do napojów, piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholo‑
we zawarte w tej klasie, preparaty do produkcji napojów, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, lemoniada, nektary, bezalkoholowe wy‑
ciągi z owoców i/lub warzyw, 33 wyroby alkoholowe (za wyjątkiem
piwa), 40 przetwórstwo, przetwórstwo warzyw i/lub owoców wraz
z produktami finalnymi, tłoczenie owoców i/lub warzyw, tłoczenie
owoców i/lub warzyw wraz z produktami finalnymi (końcowymi),
44 ogrodnictwo, rolnictwo, sadownictwo, szkółki roślinne, uprawa
roślin, uprawa roślin jadalnych, uprawy ogrodnicze i/lub rolne, szkół‑
karstwo sadownicze, usługi w zakresie szkółek roślinnych, hodowla
owoców, wyżej wymienione usługi wraz z produktami finalnymi
(końcowymi).
(111) 304458
(220) 2013 09 27
(210) 419548
(151) 2018 02 20
(441) 2014 01 07
(732) ELGÓR + HANSEN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
(540) Elgór Safety and Power
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne i elektroniczne dla górnictwa,
w tym urządzenia ognioszczelne, a w szczególności sygnalizatory
akustyczne, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, czujniki, elek‑
tryczne urządzenia kontrolno – sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, gazometry, instalacje elektryczne do zdalnego sterowa‑
nia procesami przemysłowymi, interfejsy komputerowe, komputery
górnicze, monitory (hardware komputerowy), nadajniki sygnałów
elektronicznych, przełączniki ogniw (elektryczność), ogniwa galwa‑
niczne, oprogramowanie komputerowe, przekaźniki elektryczne,
przełączniki elektryczne, przetwornice elektryczne, pulpity rozdziel‑
cze, puszki przełącznikowe, skrzynki do przyłączy, skrzynki rozdziel‑
cze, tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transformatory elek‑
tryczne, urządzenia do analizy gazu, zawory elektromagnetyczne,
urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, ognioszczelne
osłony dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 37 montaż,
modernizacja i remonty aparatury przeciwwybuchowej, w szcze‑
gólności dla górnictwa, serwis, naprawa i konserwacja urządzeń,
układów i sprzętu informatycznego, serwis, naprawa i konserwacja
elektrycznych i elektronicznych maszyn, urządzeń i układów dla gór‑
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nictwa, 42 projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicz‑
nej urządzeń i układów elektrycznych stosowanych w górnictwie,
a w szczególności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, pro‑
jektowanie i opracowywanie dokumentacji układów elektrycznych
stosowanych w górnictwie oraz zintegrowanych systemów zasilania
i sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego dla systemów górniczych,
doradztwo w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

(111) 304459
(220) 2013 09 27
(210) 419550
(151) 2018 02 20
(441) 2014 01 07
(732) ELGÓR + HANSEN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
(540) Elgór Hansen Safety and Power
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne i elektroniczne dla górnictwa,
w tym urządzenia ognioszczelne, a w szczególności sygnalizatory
akustyczne, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, czujniki, elek‑
tryczne urządzenia kontrolno – sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, gazometry, instalacje elektryczne do zdalnego sterowa‑
nia procesami przemysłowymi, interfejsy komputerowe, komputery
górnicze, monitory (hardware komputerowy), nadajniki sygnałów
elektronicznych, przełączniki ogniw (elektryczność), ogniwa galwa‑
niczne, oprogramowanie komputerowe, przekaźniki elektryczne,
przełączniki elektryczne, przetwornice elektryczne, pulpity rozdziel‑
cze, puszki przełącznikowe, skrzynki do przyłączy, skrzynki rozdziel‑
cze, tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transformatory elek‑
tryczne, urządzenia do analizy gazu, zawory elektromagnetyczne,
urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, ognioszczelne
osłony dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 37 montaż,
modernizacja i remonty aparatury przeciwwybuchowej, w szcze‑
gólności dla górnictwa, serwis, naprawa i konserwacja urządzeń,
układów i sprzętu informatycznego, serwis, naprawa i konserwacja
elektrycznych i elektronicznych maszyn, urządzeń i układów dla gór‑
nictwa, 42 projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicz‑
nej urządzeń i układów elektrycznych stosowanych w górnictwie,
a w szczególności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, pro‑
jektowanie i opracowywanie dokumentacji układów elektrycznych
stosowanych w górnictwie oraz zintegrowanych systemów zasilania
i sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego dla systemów górniczych,
doradztwo w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych.
(111) 304460
(220) 2013 10 24
(151) 2017 09 21
(441) 2014 02 03
(732) NOWAK EDYTA, Radom, PL.
(540) kids a.b.c.
(540)

(210) 420769

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, żółty, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież dziecięca, obuwie i nakrycia głowy dla dzieci,
35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dys‑
trybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów,
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dale‑
kodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], monitorowanie
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie sklepów pro‑
wadzących sprzedaż odzieży dziecięcej, obuwia i nakrycia głowy,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pro‑
mowanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich] poprzez przygo‑
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towywanie reklam, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży
artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyła‑
nia materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości rekla‑
mowych w sieciach komputerowych, reklama i promocja sprzedaży
dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośred‑
nictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, promocja sprze‑
daży dla osób trzecich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary, a mia‑
nowicie przeznaczonych dla dzieci: odzież, obuwie, nakrycia głowy,
zabawki, meble, pościel, wyposażenie wnętrz, akcesoria do karmie‑
nia, produkty spożywcze i napoje.

(111) 304461
(220) 2013 12 13
(210) 422690
(151) 2017 11 03
(441) 2014 03 31
(732) PPH KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko, PL.
(540) pellets agromatic
(510), (511) 11 kotły grzewcze, grzejniki centralnego ogrzewania,
paleniska, wyposażenie palenisk, palniki, piece, urządzenia grzewcze
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, wyposażenie pieców, oprzyrzą‑
dowanie do kotłów grzewczych, ruszty, wymienniki ciepła.
(111) 304462
(220) 2014 02 27
(210) 425364
(151) 2017 11 16
(441) 2014 06 09
(732) HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) HYDROSOLAR
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: pla‑
styfikatory do zapraw, plastyfikatory do betonu, domieszki do za‑
praw, domieszki do betonu, dodatki do zapraw, dodatki do betonu,
barwniki do betonu produkty i półprodukty chemiczne dla ce‑
lów budowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty
do konserwacji cementu, preparaty do nadawania nieprzepuszczal‑
ności cementu, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji
cegieł i cementu, żywice epoksydowe, środki do zmiękczania wody,
metalowe włazy i pokrywy do włazów, rury metalowe, metalowe
baseny kąpielowe, kominki metalowe, kable metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne, przewo‑
dy wodociągowe, metalowe zawory wodociągowe, klamry i zaciski
metalowe, zbiorniki olejowe metalowe, stelaże metalowe do moco‑
wania ceramiki sanitarnej, metalowe korytka i kratki ściekowe, meta‑
lowe rynny i rury spustowe oraz osprzęt do nich zawarty w tej klasie,
armatura do instalacji wodnych i gazowych, armatura do pieców,
bojlery, aparatura i instalacje chłodnicze, zasobniki i wymienniki cie‑
pła, instalacje do dystrybucji wody, części do instalacji sanitarnych,
filtry powietrza do klimatyzacji, grzejniki, elementy grzejne i rury
do nich, kanały kominowe zosprzętem, instalacje klimatyzacyjne,
kotły grzewcze i rury do kotłów grzewczych, nawilżacze, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszcza‑
nia oleju i gazu, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i gazo‑
we, instalacje do ogrzewania wody, osprzęt do palników gazowych,
osprzęt do wanien, paleniska i ruszty, paleniskowe, kominki domo‑
we, piece, płyty grzejne, podgrzewacze wody, podgrzewacze po‑
wietrza, pompy cieplne, zasobniki ciepłej wody, armatura sanitarna,
nagrzewnice, palniki, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody,
zbiorniki ciśnieniowe wody, zasobniki ciepła, ceramika sanitarna,
w tym: wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, baterie, zlewozmywaki,
syfony, umywalki, sedesy, urządzenia do oczyszczania ścieków, przy‑
domowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, komory chłodnicze,
zawory grzejnikowe, głowice termostatyczne, osprzęt grzejnikowy
zawarty w tej klasie, kolektory słoneczne, urządzenia do oczysz‑
czania i uzdatniania wody dla celów powszechnego użytku i celów
specjalnych w tym: filtry, zmiękczacze, dechloratory, instalacje pod‑
łogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze
wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogo‑
wego materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbroje‑
nia do rur niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach,
materiały uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne,
uszczelki, osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw
sztucznych, izolatory do rur, uszczelki do rur i armatury wodnej i ga‑
zowej, materiały izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, osłony
niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, materiały uszczel‑
niające, substancje do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach,
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niemetalowe materiały i konstrukcje budowlane, rury niemetalowe,
kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzien‑
ki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe
i wentylacyjne, rynny niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, muro‑
wane i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe
przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady kominkowe,
stelaże niemetalowe do mocowania ceramiki sanitarnej, niemetalo‑
we korytka i kratki ściekowe.

(111) 304463
(220) 2014 02 27
(210) 425365
(151) 2017 11 16
(441) 2014 06 09
(732) HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) HYDROSOLAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, żółty, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 26.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: pla‑
styfikatory do zapraw, plastyfikatory do betonu, domieszki do za‑
praw, domieszki do betonu, dodatki do zapraw, dodatki do betonu,
barwniki do betonu produkty i półprodukty chemiczne dla ce‑
lów budowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty
do konserwacji cementu, preparaty do nadawania nieprzepuszczal‑
ności cementu, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji
cegieł i cementu, żywice epoksydowe, środki do zmiękczania wody,
metalowe włazy i pokrywy do włazów, rury metalowe, metalowe
baseny kąpielowe, kominki metalowe, kable metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne, przewo‑
dy wodociągowe, metalowe zawory wodociągowe, klamry i zaciski
metalowe, zbiorniki olejowe metalowe, stelaże metalowe do moco‑
wania ceramiki sanitarnej, metalowe korytka i kratki ściekowe, meta‑
lowe rynny i rury spustowe oraz osprzęt do nich zawarty w tej klasie,
armatura do instalacji wodnych i gazowych, armatura do pieców,
bojlery, aparatura i instalacje chłodnicze, zasobniki i wymienniki cie‑
pła, instalacje do dystrybucji wody, części do instalacji sanitarnych,
filtry powietrza do klimatyzacji, grzejniki, elementy grzejne i rury
do nich, kanały kominowe zosprzętem, instalacje klimatyzacyjne,
kotły grzewcze i rury do kotłów grzewczych, nawilżacze, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszcza‑
nia oleju i gazu, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i gazo‑
we, instalacje do ogrzewania wody, osprzęt do palników gazowych,
osprzęt do wanien, paleniska i ruszty, paleniskowe, kominki domo‑
we, piece, płyty grzejne, podgrzewacze wody, podgrzewacze po‑
wietrza, pompy cieplne, zasobniki ciepłej wody, armatura sanitarna,
nagrzewnice, palniki, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody,
zbiorniki ciśnieniowe wody, zasobniki ciepła, ceramika sanitarna,
w tym: wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, baterie, zlewozmywaki,
syfony, umywalki, sedesy, urządzenia do oczyszczania ścieków, przy‑
domowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, komory chłodnicze,
zawory grzejnikowe, głowice termostatyczne, osprzęt grzejnikowy
zawarty w tej klasie, kolektory słoneczne, urządzenia do oczysz‑
czania i uzdatniania wody dla celów powszechnego użytku i celów
specjalnych w tym: filtry, zmiękczacze, dechloratory, instalacje pod‑
łogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze
wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogo‑
wego materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbroje‑
nia do rur niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach,
materiały uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne,
uszczelki, osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw
sztucznych, izolatory do rur, uszczelki do rur i armatury wodnej i ga‑
zowej, materiały izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, osłony
niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, materiały uszczel‑
niające, substancje do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach,
niemetalowe materiały i konstrukcje budowlane, rury niemetalowe,
kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzien‑
ki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe
i wentylacyjne, rynny niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, muro‑
wane i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe
przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady kominkowe,
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stelaże niemetalowe do mocowania ceramiki sanitarnej, niemetalo‑
we korytka i kratki ściekowe.

(111) 304464
(220) 2014 03 05
(151) 2017 10 19
(441) 2014 06 23
(732) EPISO 3 TURZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TURZYN GALERIA HANDLOWA
(540)

(210) 425628

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, ogrod‑
nictwie, rolnictwie i leśnictwie, nawozy sztuczne, kleje (spoiwa) sto‑
sowane w przemyśle, 2 farby, pokosty, lakiery, środki antykorozyjne
i zabezpieczające drewno, barwniki, 3 środki wybielające, czyszczą‑
ce, polerujące i ścierające, środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 9 urządzenia
i przyrządy elektryczne, fotograficzne, optyczne, pomiarowe, do na‑
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne‑
tyczne nośniki danych, komputery, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, gotowania, suszenia, chłodzenia i wentylacji, zasilania
wodą i do celów sanitarnych, 16 papier, tektura i wyroby z tych mate‑
riałów: adresarki, afisze, plakaty, albumy, almanachy (roczniki), atlasy,
bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki do pisania, bloki
listowe (papeteria), broszury, arkusze z celulozy regenerowanej
do pakowania, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki
do nosa, czasopisma‑periodyki, czcionki, czcionki drukarskie, diagra‑
my, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety, figurki i statuetki
z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, formularze, blankiety,
druki, fotografie, fotograwiura, gazety, globusy ziemskie, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalki,
kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
karty, karty indeksowe, katalogi, kokardy papierowe, karton z miazgi
drzewnej, komiksy, koperty, koperty biurowe, litografie, malarstwo
‑ obrazy oprawione lub nie, mapy, modele, makiety architektoniczne,
naklejki, naklejki adresowe, nalepki, notatniki, notesy, notatniki pod‑
ręczne, obrazy, obrusy papierowe, obwoluty papierowe, obwoluty
papierowe na dokumenty, okładki na czeki, okładki na paszporty,
okładki, opakowania do butelek, opaski na cygara, opłatek do pie‑
czętowania listów, osłony na doniczki z papieru, papier do elektro‑
kardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowa‑
nia, papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania,
papier filtracyjny, bibuła, papier higieniczny, papier mâché, papier
parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier
srebrny, papier świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach, pa‑
pier Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzew‑
nej, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki,
pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
plansze, plany, podręczniki, książki, podstawki pod kufle do piwa,
portrety, prospekty, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe,
pudła na kapelusze z tektury, rejestry, księgi główne‑książki, repro‑
dukcje graficzne, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe,
rolki do taśm barwiących, rozkłady, repertuary godzinowe drukowa‑
ne, rury tekturowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki sto‑
łowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na doku‑
menty, sztychy, ryty, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe,
tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, taśmy papiero‑
we, taśmy do maszyn do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapi‑
su programów komputerowych, teczki, teczki na dokumenty, skoro‑
szyty, torby na śmieci z papieru, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru,
torebki papierowe rożki w kształcie stożka, wkładki papierowe
do szuflad, perfumowane lub nie, wydruki graficzne, wzory do hafto‑
wania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty, znaczki
pocztowe, 20 meble, lustra, wyroby z drewna, korka, wikliny, kości,
tworzyw sztucznych: ambroidowe sztabki, ambroidowe płytki,
ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, barki
ruchome‑meble, baryłki niemetalowe, krany do beczek niemetalo‑
wych, obręcze do beczek niemetalowych, stojaki do beczek nieme‑
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talowych, bębny niemechaniczne niemetalowe do nawijania prze‑
wodów giętkich, boje cumownicze niemetalowe, bransoletki
identyfikacyjne niemetalowe dla szpitali, stojaki na broń, budy dla
zwierząt domowych, bufety ruchome‑meble, kapsle do butelek nie‑
metalowe, korki do butelek, opakowania do butelek z drewna, stojaki
do butelek, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, za‑
mknięcia do butelek niemetalowe, chodziki dla dzieci, corozo‑biały
twardy materiał podobny do kości słoniowej, niemetalowe boje cu‑
mownicze, stojaki na czasopisma, czopy niemetalowe, dekoracje
przestawne, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny
z drzewa lub tworzyw sztucznych, zawory przewodów drenażowych
z tworzyw sztucznych, taśmy drewniane, drzewce flagowe, klamki
do drzwi niemetalowe, osprzęt do drzwi niemetalowy, drzwi do me‑
bli, dybie niemetalowe, łóżeczka dla małych dzieci, wysokie krzesła
dla małych dzieci, dzieła sztuki z drewna lub tworzyw sztucznych, fi‑
gurki z drewna lub tworzyw sztucznych, fiszbin, surowiec lub półpro‑
dukt, stojaki do wystawiania gazet, ramki do haftowania, haki do za‑
słon, wózki barowe ruchome do podawania herbaty, hydrostatyczne
łóżka nie do celów leczniczych, identyfikacyjne bransoletki niemeta‑
lowe dla szpitali, identyfikacyjne tabliczki niemetalowe, imadła
warsztatowe niemetalowe, jaśki (poduszki), niemetalowe zaciski
do kabli, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, ka‑
dzie drewniane do zlewania wina, kadzie niemetalowe, stojaki na ka‑
pelusze, karnisze do zasłon, karty‑klucze z tworzyw sztucznych, nie‑
kodowane, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, kastry
niemetalowe do mieszania zaprawy murarskiej, klepka bednarska,
klucze‑karty z tworzyw sztucznych, niekodowane, tablice do zawie‑
szania kluczy, kojce dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, skrajniki,
gabaryty niemetalowe do wagonów kolejowych, kołki do ścian nie‑
metalowe, kołyski, kraty kominkowe domowe, osłony do kominków,
kontuary, zasłony dekoracyjne z koralików, korki, korki do butelek,
taśmy korkowe, rękojeści niemetalowe do kos, kosze niemetalowe,
kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką np. bieliżniarki,
wyroby koszykarskie, kość słoniowa, surowiec lub półprodukt, kozły,
stojaki meblowe, kółka do zasłon, kółka samonastawne do mebli nie‑
metalowe, krany niemetalowe do beczek, manekiny krawieckie,
krążki z tworzyw sztucznych do zasłon na linki, podpory pod książki,
kształtki na ramy obrazów, kuranty wiatrowe‑dekoracja, postumenty
pod doniczki na kwiaty, kwietniki, legowiska dla zwierząt domo‑
wych, szafki na lekarstwa, skrzynki lęgowe, listwy do ram obrazów,
skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, lusterka ręczne
‑lusterka toaletowe, konstrukcje drewniane do łóżek, kółka samona‑
stawne do łóżek niemetalowe, łóżka osprzęt do łóżek niemetalowy,
łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, łóżka szpitalne, łóżka
wodne nie do celów leczniczych, manekiny, stoliki pod maszyny
do pisania, materace, materace sprężynowe do łóżek, nadmuchiwa‑
ne powietrzem materace nie do celów leczniczych, maty wyjmowa‑
ne do zlewów, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, osprzęt
do mebli niemetalowy, przegrody drewniane do mebli, wykończe‑
niowe elementy plastikowe do mebli, niemetalowe kije do mioteł,
ramki na plastry miodu, nakrętki niemetalowe, paliki niemetalowe
do namiotów, słomki do picia napojów, niemetalowe rączki do na‑
rzędzi, nosidła‑jarzmo, rękojeści niemetalowe do noży, numery do‑
mów nieświecące, niemetalowe, listwy na ramy do obrazów, obręcze
do beczek niemetalowe, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży,
pokrowce na odzież‑magazynowanie, wieszaki stojące na odzież, ta‑
blice na ogłoszenia, osprzęt niemetalowy do okien, story wewnętrz‑
ne do okien, opakowania drewniane do butelek, oprawy do szczo‑
tek, osłony kominkowe, osprzęt niemetalowy do drzwi,osprzęt
niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, palety transportowe niemeta‑
lowe, palety załadowcze niemetalowe, niemetalowe pojemniki
na paliwo płynne, stojaki na parasole, parawany, stojaki na paszę, ko‑
zły do piłowania, zaczątki plastrów do uli, plastry woskowe do uli,
sztuczne plastry woskowe do uli, płyty niemetalowe do układania
drobnych przedmiotów na paletach, pływające pojemniki niemeta‑
lowe, podpórki do roślin, poduszki, poduszki dla zwierząt domo‑
wych, urny pogrzebowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe,
pojemniki niemetalowe do składowania, transportu, pokrowce
na odzież do wieszania, popiersia z drewna lub tworzyw sztucznych,
posągi z drewna lub tworzyw sztucznych, postumenty pod doniczki
na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelowej, półki biblioteczne,
półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach,
bębny niemechaniczne, niemetalowe do nawijania przewodów gięt‑
kich, psie budy, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpi‑
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ty, ramy do obrazów, kształtki, obramowania na ramy obrazów, li‑
stwy do ram obrazów, rączki do narzędzi niemetalowe, tablice
rejestracyjne niemetalowe, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, rękojeści niemetalowe noży, rolki do zasłon, róg, suro‑
wiec lub półprodukt, rzeźnicze stoły, rębaki, sekretery, sienniki, sie‑
dzenia, skrzynie, paki niemetalowe, skrzynie, paki z drewna lub two‑
rzyw sztucznych, skrzynie kratowe‑ opakowania, skrzynki na zabawki,
słupki do drapania dla kotów, stanowiska maszyn liczących, stoiska
wystawowe, wyroby stolarstwa meblowego, stoliki pod maszyny
do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły do masażu, stoły
kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stopnie, schodki nie‑
metalowe, story wewnętrzne z listewek, sworznie niemetalowe, szaf‑
ki na akta, szafki na lekarstwa, szafki niemetalowe do przechowywa‑
nia żywności, szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych,
kordonku, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, szylkret‑imitacje,
szyny do zasłon, śpiwory kempingowe, śruby niemetalowe, tabliczki
identyfikacyjne niemetalowe, palety transportowe niemetalowe,
trapy ruchome dla pasażerów niemetalowe, trumny, osprzęt nieme‑
talowy do trumien, trzpienie niemetalowe, zaczepy niemetalowe
do szyn na ubrania ule, wachlarze nieelektryczne, zawory wodocią‑
gowe z tworzyw sztucznych, sztuczne plastry z wosku do uli, wózki
meblowe, wywieszki, tabliczki ogłoszeniowe z drewna lub tworzyw
sztucznych, zagłówki, wałki, zamki niemetalowe do pojazdów, za‑
mknięcia, wieczka, pokrywki niemetalowe, sznury do podwiązywa‑
nia zasłon, uchwyty do zasłon nie z materiałów tekstylnych, zasłony
z plecionek drewnianych, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zawiasy
niemetalowe, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drena‑
żowych, zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki nie‑
metalowe i niemurowane, żerdzie niemetalowe, 21 przybory ku‑
chenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane i ceramiczne,
25 odzież, ubrania, nakrycia głowy, 27 dywany, chodniki, linoleum,
materiały do pokrywania podłóg, draperie, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne, karty do gry, 29 mięso, drób, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy mięsne, konser‑
wy rybne, konserwy z owocami, konserwy z warzywami, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, mąka i produkty zbożowe, pieczywo, sło‑
dycze, 32 piwo, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe,
soki, 33 napoje alkoholowe, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pomoc w zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi.

(111) 304465
(220) 2013 04 23
(151) 2018 02 20
(441) 2013 08 05
(732) RACHMISTRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RACHMISTRZ BIURO KSIĘGOWE
(540)

(210) 413423

Kolor znaku: czarny, ciemnoczerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi rachunkowo
‑księgowe, usługi audytorskie,
doradztwo podatkowe, 41 usługi organizacji i prowadzenia szkoleń,
edukacji pozaszkolnej, doskonalenia zawodowego‑także w zakresie
zagadnień rachunkowo‑księgowych, audytu, doradztwa podatko‑
wego.
(111) 304466
(220) 2014 10 20
(210) 434712
(151) 2018 02 20
(441) 2015 02 02
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) stepcil
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne.
(111) 304467
(151) 2017 10 05

(220) 2014 11 03
(441) 2015 02 16

(210) 435197
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(732) THAI UNION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzebielinko, PL.
(540) Liberator
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 05.09.17, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, ryby i wyroby z ryb, oleje i tłuszcze jadal‑
ne, przetwory owocowo‑warzywne konserwowane, smażone, goto‑
wane.
(111) 304468
(220) 2014 11 12
(210) 435585
(151) 2017 11 03
(441) 2015 03 02
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) LOT TRAVEL
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 18.05.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, afisze, plakaty, artykuły
do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pisania, artykuły
piśmiennicze, bibuły, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
[periodyki], czasopisma z plakatami, fotografie, gazety, karton, kata‑
logi, kieszonkowe notesy, kolorowy karton, komiksy, koperty, książki,
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe, nadruki, naklejki, nalepki, papier, papierowe artykuły piśmien‑
ne, pergamin, periodyki, periodyki drukowane, podręczniki, poradniki
[podręczniki], prospekty, przemysłowy papier i karton, publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowa‑
ne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reprodukcje gra‑
ficzne, reklamy drukowane, tektura, torby papierowe do pakowania,
kartony do pakowania, papier do pakowania, materiały do pakowania
z kartonu, papier do owijania i pakowania, materiały do pakowania
z papieru, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materia‑
ły z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
35 reklama, marketing, usługi public relations, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą, 36 usługi bankowe i finansowe, ubezpieczenia,
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
agencje nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, usługi z za‑
kresie nieruchomości, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usłu‑
gi przewodników turystycznych, informacja turystyczna, turystyka,
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, usługi biura podróży, mianowicie
dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem [transport], transport i składowanie, rezer‑
wacja transportu, rezerwacja biletów lotniczych, rezerwacja biletów
kolejowych, rezerwacja rejsów morskich, rezerwacja biletów na prze‑
wóz, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc dla podróżnych,
rezerwacja miejsc na transport powietrzny, skomputeryzowane usługi
informacyjne związane z rezerwacjami podróży, transport, transport
lądowy, transport drogowy, transport podróżnych, transport lotniczy,
transport powietrzny, transport pasażerski, organizowanie transportu,
rezerwowanie transportu, logistyka transportu, usługi transportowe,
usługi transportu pasażerskiego, organizowanie transportu osób, usłu‑
gi pośrednictwa transportowego, transport pasażerów i ładunków,
transport i dostawy towarów, dostarczanie informacji dotyczących
transportu, organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu,
usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi w zakresie transportu
podróżnych, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi
w zakresie organizowania transportu, usługi konsultacyjne związane
z transportem, usługi doradcze związane z transportem, skompute‑
ryzowane planowanie związane z transportem, usługi informacyjne
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związane z transportem, transport naziemny związany z przemysłem
lotniczym, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie trans‑
portu, usługi informacyjne związane z metodami transportu, świad‑
czenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transpor‑
tu, usługi linii lotniczych w zakresie transportu, organizacja transportu
powietrznego, morskiego i lądowego, skomputeryzowane usługi in‑
formacyjne dotyczące usług transportowych, usługi w zakresie linii
lotniczych i transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących
transportu, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu
towarów, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja
[transport] towarów drogą powietrzną, usługi w zakresie transportu
towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi
informacyjne związane z transportem towarów, usługi linii lotniczych
w zakresie transportu towarów, usługi transportowe i dostawa drogą
powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, usługi w zakresie organi‑
zowania transportu podróżnych pasażerskiego, transport pasażerów
i ich bagażu, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi,
rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, udostępnianie da‑
nych związanych z transportem pasażerów, usługi agencyjne w za‑
kresie organizowania transportu podróżnych, rezerwowanie miejsc
do spania w środkach transportu, usługi agencyjne w zakresie organi‑
zowania transportu osób, usługi linii lotniczych w zakresie transportu
pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrz‑
ną, morską oraz koleją, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków
transportu, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektro‑
niczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze i reporterskie, usługi
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usłu‑
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydaw‑
nicze w zakresie książek i czasopism, kursy edukacyjne w dziedzinie
branży turystycznej, edukacja, szkolenia, rozrywka, kursy szkoleniowe,
występy muzyczne na żywo, 43 hotele, usługi restauracyjne świadczo‑
ne przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka‑
cyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi
w zakresie obozów turystycznych, udostępnianie sal konferencyjnych,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie, udostępnia‑
nie, udostępnianie, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli.

(111) 304469
(220) 2014 11 28
(210) 436175
(151) 2017 11 24
(441) 2015 03 16
(732) HERBAPOL‑LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) PRZYJEMNOŚĆ. MASZ TO W NATURZE
(510), (511) 3 mydła lecznicze i toaletowe, środki perfumujące,
produkty perfumeryjne, środki toaletowe, kosmetyki, woda zapa‑
chowa, maści do celów kosmetycznych, kremy, maseczki, mleczka,
preparaty do odchudzania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny
do pielęgnacji włosów, dezodoranty osobiste, antyperspiranty, olejki
aromatyczne, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bie‑
lizny, drewno zapachowe, 5 produkty farmaceutyczne, substancje
i preparaty do celów medycznych, substancje i preparaty wspoma‑
gające leczenie, ponoszące odporność organizmu i wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy u makroelementy, suplementy die‑
ty do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, nalewki
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, zioła,
mieszanki ziołowe, ziołowo‑owocowe i owocowo ziołowe o dzia‑
łaniu leczniczym, herbaty do celów leczniczych, herbaty ziołowe,
ziołowo‑owocowe i owocowo‑ziołowe do celów leczniczych, środki
wspomagające odchudzanie, herbatki odchudzające, odchudzające
herbatki ziołowe, ziołowo‑owocowe i owocowo‑ziołowe, żywność
dietetyczna i napoje dietetyczne do celów leczniczych, 29 dżemy,
konfitury, marmolady, galaretki, galaretki jadalne, kompoty, suszone
i gotowane owoce, suszone warzywa, mrożone owoce, konserwo‑
wane owoce, chrupki owocowe, sałatki owocowe, pulpa owocowa,
jogurt, proteiny spożywcze, pyłki kwiatowe jako żywność, ogrodowe
zioła konserwowane, 30 herbaty i produkty na bazie herbat, herbaty
ziołowe, ziołowo‑owocowe i owocowo‑ziołowe, preparaty herbacia‑
ne, napoje i napary na bazie herbat ziołowych, ziołowo‑owocowych
i owocowo‑ziołowych, herbaty w torebkach do zaparzania oraz gra‑
nulowane w tym ziołowe, ziołowo‑owocowe i owocowo‑ziołowe,
wyciągi i nalewki herbaciane spożywcze inne niż do celów lecz‑
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niczych w tym na bazie herbat ziołowych, ziołowo‑owocowych
i owocowo‑ziołowych, sosy (przyprawy), przyprawy, 31 produkty rol‑
ne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, pieprz, wodorosty spożywcze dla ludzi
lub zwierząt, wytłoki z owoców, zarodki, nasiona, zioła ogrodowe
świeże, ziarna, 32 wody mineralne, napoje bezalkoholowe, napo‑
je owocowe i soki owocowe, esencja do produkcji napojów, syropy
do napojów, musujące pastylki do napojów, napoje izotoniczne, soki
owocowe, nektary owocowe.

(111) 304470
(220) 2015 01 05
(210) 437422
(151) 2017 11 29
(441) 2015 04 27
(732) Samsung Electronics Co. Ltd., Suwon‑si, Gyeonggi‑do, KR.
(540) KITCHEN FIT
(510), (511) 11 klimatyzatory, sterylizatory powietrza, piekarniki
elektryczne, elektryczne suszarki do prania, lodówki elektryczne,
lampy diodowe emitujące światło, kuchenki mikrofalowe, oczyszcza‑
cze powietrza.
(111) 304471
(220) 2015 01 23
(210) 438040
(151) 2017 11 15
(441) 2015 05 11
(732) POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) POWER www.agencjapower.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczaso‑
we zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi (snack‑bary), bary sushi,
hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe, hotele,
pensjonaty, domy turystyczne, motele, rezerwacja miejsc w pen‑
sjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, stołówki, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kem‑
pingowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi w zakresie wy‑
posażenia i urządzeń kempingowych.
(111) 304472
(220) 2015 02 02
(210) 438430
(151) 2017 10 31
(441) 2015 05 25
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) MASter CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z O.O. ŁATWA
W MALOWANIU DOBRZE KRYJĄCA MASTER LATEKS PAINT BIAŁA
FARBA LATEKSOWA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, niebieski
(531) 11.07.05, 14.07.06, 20.01.09, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 barwniki chemiczne do emalii i szkła, 2 farbki, barwniki
alizaryny, barwniki anilinowe, barwniki do drewna, bejce do drewna,
biele, barwniki lub farby, farbki, barwniki lub farby, emalie do malo‑
wania, emulsje podkładowe, pigmenty, farby, farby akrylowe, farby
aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby
lateksowe, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby podkładowe
– gruntujące, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ce‑
ramice, farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby zawierające azbest,
pigment biel cynkowa, farba stosowana w ceramice, powłoki do kry‑
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cia smołą, farby, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie
pojazdów, powłoki, farby, powłoki, farby do krycia dachów, preparaty
zabezpieczające przed rdzą, powłoki, środki antykorozyjne, 19 gładzie
szpachlowe, masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy
szpachlowe, masy uszczelniające, masy wypełniająco
‑naprawcze,
masy wyrównujące, podkłady gruntująco‑wzmacniające.

(111) 304473
(220) 2015 02 17
(210) 439081
(151) 2016 03 11
(441) 2015 06 08
(732) SOPREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot, PL.
(540) NA DRUGĄ NÓŻKĘ
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, nektary, syro‑
py, napoje wzbogacone witaminami lub mikroelementami, napoje
izotoniczne, aperitify bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazo‑
wane, preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów
bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych wód mineralnych,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocento‑
we, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owo‑
ców, napoje spirytusowe, wina, wina musujące, wódki, likiery, nalewki,
aperitify, cydry, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe,
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, re‑
klama osób trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działal‑
ności handlowej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej
i zarządzania, usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej,
usługi sklepów detalicznych w branży monopolowej, sprzedaż hur‑
towa i detaliczna napoi alkoholowych, win, wódek, likierów, nalewek,
aperitifów, cydru, koktajli, miodu pitnego, ekstraktów alkoholowych,
esencji alkoholowych, piwa i produktów piwowarskich, napoi bezal‑
koholowych, napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementami,
napoi izotonicznych, wód mineralnych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych w postaci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, or‑
ganizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynaj‑
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, barami, pu‑
bami, 43 puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, pizzerie,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowanie i dostarczanie
żywności i napojów na zamówienie, organizowania przyjęć gastrono‑
micznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win
i napojów alkoholowych, winiarnie.
(111) 304474
(220) 2015 03 09
(210) 439934
(151) 2017 11 14
(441) 2015 06 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Szynka Słowiańska wędzona wieprzowa delikatny
aromat wędzenia Wyśmienite mięso wieprzowe Certyfikat
Bezpieczeństwa A*
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, złoty, granatowy, brązowy,
pomarańczowy, różowy
(531) 03.04.18, 05.03.11, 08.01.03, 08.05.04, 25.01.01, 25.03.05,
25.12.25, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny wieprzowe, 35 usługi organizacji sieci sprze‑
daży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (fran‑
chising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa oraz przetwo‑
rów mięsnych, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania
i dystrybucji mięsa oraz przetworów mięsnych.

Nr 4/2018

(111) 304475
(220) 2015 03 13
(210) 440198
(151) 2017 11 17
(441) 2015 06 22
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) KARMONA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 20 regały meblowe wielofunkcyjne zawierające szafy,
kredens, biblioteczkę, barek, szafkę na sprzęt audio i video, regały
biblioteczne, biurka, blaty, stoły, drzwi do mebli, etażerki, gabloty
meblowe, kanapy, listwy meblowe, komody, krzesła, kwietniki me‑
blowe, leżaki lustra, łóżka meblowe i szpitalne, meble szkolne i biuro‑
we, meblościanki, półki meblowe, ramy do obrazów, szafy na odzież
i bieliznę, szafki z przegródkami, sofy, stoły meblowe, toaletki meblo‑
we, wieszaki na ubrania, trumny, poduszki, wałki tapicerskie, zagłów‑
ki, materace do łóżek, śpiwory kempingowe.
(111) 304476
(220) 2015 03 13
(210) 440203
(151) 2017 11 17
(441) 2015 06 22
(732) INSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) PC‑POS Premium
(510), (511) 9 programy komputerowe.
(111) 304477
(220) 2015 03 13
(210) 440209
(151) 2017 11 17
(441) 2015 06 22
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH.
(540) L&M FINE CUT TOBACCO LOFT LESS SMELL
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały, czerwony, szary
(531) 03.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzo‑
nym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do sa‑
modzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów
medycznych), papierosy elektroniczne, grzane wyroby tytoniowe,
przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia
papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających niko‑
tynę w celu ich inhalacji, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka
do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali
szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki
nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 304478
(220) 2015 03 13
(210) 440214
(151) 2017 11 17
(441) 2015 06 22
(732) H.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódż, PL.
(540) INSTYTUT ENERGOMEDICA
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, urządzenia dia‑
gnostyczne do celów medycznych, urządzenia medyczne, 41 pisa‑
nie i publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, kultura
fizyczna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania, 44 usługi me‑
dyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi klinik medycznych, usługi
sanatoryjne, szpitale, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.

zwłaszcza chusteczki higieniczne do twarzy, toaletowe chusteczki higie‑
niczne, jednorazowe serwetki dla niemowląt, worki na zużyte pieluszki
i serwetki dla niemowląt, jednorazowe ręczniki dla niemowląt, 21 jed‑
norazowe ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki do czyszczenia,
waciki czyszczące, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym,
dozowniki do ręczników papierowych.

(111) 304479
(220) 2015 03 13
(151) 2017 11 17
(441) 2015 06 22
(732) BAKIER MICHAŁ, Grabówka, PL.
(540) Doktor Miodek Gospodarstwo Pszczelarskie
(540)

(111) 304482
(220) 2015 10 08
(210) 447878
(151) 2017 12 21
(441) 2016 01 18
(732) PROJECT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KASIA MICHALSKI Gallery
(540)

(210) 440219

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, brązowy
(531) 03.13.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 miód, 33 miód pitny.
(111) 304480
(220) 2015 03 13
(210) 440221
(151) 2017 11 17
(441) 2015 06 22
(732) INQUIRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) inquiry MARKET RESEARCH
(540)

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrzady do analizy danych, 16 druki
‑sprawozdania i raporty analizy gospodarczej, 35 badania i analizy
rynku, doradztwo, 42 testowanie produktów i opakowań.
(111) 304481
(220) 2015 03 13
(151) 2017 11 17
(441) 2015 06 22
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze‑Osada, PL.
(540) szast, prast...
(540)

(210) 440223

Kolor znaku: szary, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki
nasączone detergentami zawyjątkiem ściereczek do czyszczenia i wy‑
cierania kurzu, nasączone chusteczki, wilgotne chusteczki do higieny
osobistej, higieniczne chusteczki, chusteczki nasączone płynami ko‑
smetycznymi, waciki jako przybory toaletowe, środki do czyszczenia
i polerowania, 16 artykuły papiernicze w tym: bibuła filtracyjna, bieli‑
zna stołowa papierowa, chusteczki donosa papierowe, filtry papierowe
do kawy, konfetti, koperty‑papeteria, obrusy papierowe, papier toaleto‑
wy, pielucho‑majtki z papieru, pieluszki jednorazowe, ręczniki papiero‑
we, serwetki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki
stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, śłiniaki papierowe, ta‑
śmy przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, toaletowe
chusteczki, chusteczki kosmetyczne, chusteczki toaletowe, ręczniki pa‑
pierowe, serwetki papierowe, chusteczki papierowe, ręczniki papierowe
kucherme, ściereczki papierowe, chusteczki dla niemowląt zawarte w tej
klasie, pieluszki jednorazowe zawarte w tej klasie, papierowe produkty
higieniczne, papierowe chusteczki do twarzy, papierowe ręczniki toale‑
towe, papierowe ściereczki, wchłaniające wilgoć papierowe chusteczki,

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży dzieł sztuki takich jak:
obrazy, rzeźby, rysunki, grafiki, fotografie, tkaniny i inne wyroby arty‑
styczne, organizowanie wystaw wyrobów artystycznych i dzieł sztu‑
ki w celach handlowych lub reklamowych, 41 organizowanie wystaw
wyrobów artystycznych i dzieł sztuki za wyjątkiem wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, pracowni, szkoleń, seminariów, sympozjów, konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych w dziedzinie sztuki, prezentacja
działalności artystycznej, usługi związane z wystawianiem i wspo‑
maganiem przedstawień artystycznych.
(111) 304483
(220) 2015 12 01
(210) 449907
(151) 2018 01 30
(441) 2016 02 29
(732) NOWAK MARCIN CMTM‑POLSKA SPÓŁKA CYWILNA,
Piaseczno, PL; TARACHA RAFAŁ CMTM‑POLSKA SPÓŁKA CYWILNA,
Piaseczno, PL.
(540) CMTM
(540)

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 8 noże, noże stołowe, noże kuchenne, noże kucharskie,
noże rzeźnicze, noże uniwersalne, noże kieszonkowe, tasaki, pochwy
na noże, noże do pizzy, noże jako narzędzia ręczne, 10 diagnostycz‑
ne rękawice medyczne z kauczuku nitrylowego (tzw. nitrylowe),
diagnostyczne rękawice medyczne z polichlorku winylu (tzw. winy‑
lowe), diagnostyczne rękawice medyczne z kauczuku naturalnego
(tzw. lateksowe), maski medyczne, 25 odzież ochronna zakłada‑
na na ubranie lub bezpośrednio na ciało, czepki polipropylenowe
na włosy, czapki papierowe kucharskie, maski polipropylenowe,
maski papierowe, bluzy polipropylenowe, spodnie polipropylenowe,
fartuchy polipropylenowe, fartuchy polietylenowe, kombinezony
polipropylenowe, osłony polietylenowe na buty, osłony polipropy‑
lenowe na buty, osłony polipropylenowo‑polietylenowe na buty, za‑
rękawki polietylenowe, rękawice polietylenowe, rękawice z kauczu‑
ku nitrylowego (tzw. nitrylowe), rękawice z polichlorku winylu (tzw.
winylowe), rękawice z kauczuku naturalnego (tzw. lateksowe), buty
robocze, rękawice dziane, rękawice dziane powlekane lateksem, rę‑
kawice dziane powlekane nitrylem, rękawice bawełniane .		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 304484
(220) 2015 04 02
(210) 441019
(151) 2017 05 13
(441) 2015 07 20
(732) ASCOT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Ascot Finance PRIVATE EQUITY FUND
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(540)

Kolor znaku: biały, szary, złoty
(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje ba‑
dające zdolność kredytową‑kredytowanie, agencje celne, agencje
mieszkaniowe w zakresie nieruchomości nieruchomości, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, antyki‑wycena,
banki, kasy oszczędnościowe, banki z dostępem bezpośrednim np.
przez Internet‑home banking, informacje bankowe, operacje banko‑
we, biżuteria‑wycena, emisja bonów wartościowych, zbiórki fundu‑
szy na cele dobroczynne, agencje celne, weryfikacja czeków, emisja
czeków podróżnych, czynsze‑ściąganie, depozyty kosztowności, de‑
pozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczenio‑
wych, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nierucho‑
mego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja
kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena w zakresie ubez‑
pieczeń, banków, nieruchomości, doradztwo finansowe, finansowe
informacje, finansowe operacje, usługi finansowe, fundusz inwesty‑
cyjny wzajemny‑tworzenie funduszu, giełdowe notowania, giełdo‑
we pośrednictwo, gwarancje, kaucje, informacja o ubezpieczeniach,
informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe,
kapitał
‑lokaty, transfer elektroniczny kapitału, inwestycje kapita‑
łowe, obsługa kart debetowych, emisja kart kredytowych, obsługa
kart kredytowych, kasy, banki oszczędnościowe, kaucje, gwarancje,
depozyty kosztowności, koszty naprawy‑wycena, agencje badające
zdolność kredytową, kredyty ratalne, usługi finansowej likwidacji
przedsiębiorstw, lokaty kapitału, majątek‑zarządzanie, oszacowa‑
nie, wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, majątek nieruchomy‑zarządzanie, makler‑
stwo, maklerstwo ubezpieczeniowe‑maklerstwo giełdowe, wynaj‑
mowanie mieszkań, agencje ściągające należności, nieruchomości
‑administrowanie, agencje nieruchomości, nieruchomości‑agencje
pośrednictwa w handlu, dzierżawa nieruchomości, wycena nierucho‑
mości, operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe,
organizacja zbiórek, oszacowanie, wycena majątku nieruchomego,
wymiana pieniędzy, ekspertyzy do celów podatków, pośrednictwo
giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w spra‑
wach majątku nieruchomego, powiernicze usługi, ubezpieczenia
od pożarów, pożyczki‑finansowanie, pożyczki pod zastaw, pożycz‑
ki pod zastaw, przedmioty wartościowe‑depozyty, ratalne kredyty,
rolnictwo dzierżawa gospodarstw‑rolnictwo, rozrachunkowość fi‑
nansowe operacje, rozrachunkowość finansowe operacje izby rozra‑
chunkowe, sejfy, depozyty, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł
sztuki, ściąganie czynszów, ściąganie należności
‑agencje, usługi
świadczeń emerytalnych, transakcje finansowe, transfer elektronicz‑
ny kapitału, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeń,
informacje w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczenia morskie, ubez‑
pieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą
ratalną‑umowy kredytowe, usługi ubezpieczeniowe, walutowe ope‑
racje, wymiana walut, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena
biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa ubezpieczeń, ban‑
kowość, usługi w zakresie nieruchomości, wycena kosztów naprawy,
wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wymiana
pieniędzy, wymiana walut, wynajmowanie mieszkań, wynajmowa‑
nie pomieszczeń biurowych‑nieruchomości, wypadki ubezpieczenie
od wypadków, tworzenie wzajemnego funduszu inwestycyjnyego,
zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, po‑
życzki pod zastaw, pożyczki hipoteczne, organizacja zbiórek, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, wycena znaczków, ubezpieczenia
na życie.
(111) 304485
(220) 2015 04 23
(210) 441735
(151) 2017 11 22
(441) 2015 08 03
(732) BIG TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.

Nr 4/2018

(540) BOLONIA
(510), (511) 7 napędy i automaty do otwierania drzwi, elektryczne.
(111) 304486
(220) 2015 05 13
(210) 442465
(151) 2017 10 31
(441) 2015 08 31
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Uważam Rze Historia
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy i aplikacje kom‑
puterowe do urządzeń do nagrywania, przesyłania oraz odtwa‑
rzania dźwięku i obrazów, magnetyczne, elektroniczne i optyczne
nośniki danych, 16 druki, gazety, dzienniki, czasopisma, książki,
materiały drukowane, plakaty, broszury, materiały piśmienne i pa‑
pierowe dodatki do nich, przyrządy do pisania, pióra, ołówki, flama‑
stry, cienkopisy, markery, artykuły biurowe, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, kubki, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 25 odzież,
obuwie i nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, zapew‑
nianie wielu użytkownikom dostępu do informacji komputerowych
w sieciach komputerowych i do baz danych, łączność i przesyłanie
danych, obrazów i dokumentów przez globalną sieć komputero‑
wą, dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, a także
za pomocą innych środków komunikacji, usługi telekomunikacyjne
związane z komputerowymi listami i grupami dyskusyjnymi oraz
portalami społecznościowymi, zapewnianie dostępu do kompu‑
terowych list i grup dyskusyjnych oraz porali społecznościowych,
poczta elektroniczna, ogłoszenia elektroniczne, agencje prasowe
i informacyjne, emisja programów telewizyjnych i radiowych, rów‑
nież z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, usługi strony
internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące wydarzeń
w kraju i na świecie, opracowanie i gromadzenie informacji w dzie‑
dzinach powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących
wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu,
41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności
sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania,
usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej
sieci komputerowej, informacji, tekstów, obrazów, gazet, dzienni‑
ków, czasopism, książek, druków, i dodatków do nich, materiałów
reklamowych i instruktażowych, opracowanie i gromadzenie infor‑
macji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kul‑
turalnych, usługi strony internetowej zawierającej treści edukacyjne,
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, 42 usługi w zakresie informatyki:
konwersja danych, dokumentów na formę elektroniczną, opracowy‑
wanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich,
prowadzenie portalu internetowego i aplikacji mobilnych, hosting
komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz portali społecznościo‑
wych, projektowanie komputerowych list i grup dyskusyjnych oraz
portali społecznościowych.
(111) 304487
(220) 2015 06 11
(210) 443475
(151) 2017 11 23
(441) 2015 09 28
(732) LIVIA CORSETTI FASHION SPÓŁKA JAWNA W.L. ŻENTAŁA,
Koszalin, PL.
(540) LivCo FASHION Corsetti
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 bielizna, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby
pończosznicze, wyroby gorseciarskie.
(111) 304488
(220) 2015 06 25
(151) 2017 11 22
(441) 2015 10 12
(732) GTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GTEC

(210) 444029

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 7 silniki elektryczne inne niż do pojazdów, mechanizmy
napędowe, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, prostow‑
nice, turbosprężarki, 9 Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń
informatycznych, audio‑video i telekomunikacji,, komputery, części
i akcesoria komputerowe, drukarki, skanery, kopiarki i ich części, te‑
lefony, faksy, telefaksy, aparaty fotograficzne, odbiorniki audio i wi‑
deo, projektory, głośniki, odbiorniki telewizyjne, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo‑odbiorczy, radia, magnetowidy, nadajniki i odbior‑
niki telewizji przemysłowej, kamery, anteny, .
(111) 304489
(220) 2015 12 17
(210) 450605
(151) 2018 02 20
(441) 2016 03 29
(732) FUNDACJA SZKOŁA POD ŻAGLAMI KRZYSZTOFA
BARANOWSKIEGO W LIKWIDACJI, Warszawa, PL.
(540) Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego
(540)

1431

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack‑bary), biura (agencje)
zakwaterowania: hotele, pensjonaty, domy opieki dla osób w pode‑
szłym wieku, domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, kafeterie
(bufety), kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym za‑
pleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowa‑
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoob‑
sługowe, rezerwacje miejsca w hotelach, stołówki, domy turystycz‑
ne, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie
obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi,
narady), wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
namiotów, żłobki.

(111) 304492
(220) 2015 09 17
(210) 447116
(151) 2017 11 22
(441) 2015 12 21
(732) NUTRIMENTO WALĘDZIAK, MAŁCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) PINSA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
wyrobów cukierniczych, prowadzenie sklepów i hurtowni z wyroba‑
mi cukierniczymi, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia i spotkania
towarzyskie, hotele, noclegi.
(111) 304493
(220) 2015 09 18
(210) 447137
(151) 2017 11 07
(441) 2015 12 21
(732) CZYŻEWSKA MARZENA CZYŻEWSKA NIERUCHOMOŚCI,
Tczew, PL.
(540) Czyżewska Nieruchomości
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 18.03.21, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, organizowanie obozów sportowych, publi‑
kowanie tekstów.
(111) 304490
(220) 2015 09 01
(151) 2018 02 20
(441) 2015 12 07
(732) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)

(210) 446530

(111) 304494
(220) 2015 11 09
(210) 449015
(151) 2017 10 26
(441) 2016 02 15
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) THE GARDEN OF COLOUR
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, szary, różowy, biały
(531) 02.01.04, 02.01.20, 03.03.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, w tym wódka, zgodnie ze spe‑
cyfikacją Polska wódka/Polish Vodka.
(111) 304491
(220) 2015 09 10
(151) 2018 02 20
(441) 2015 12 21
(732) DC FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZDROWE GOTOWE
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 25.01.09, 25.01.10

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 446814

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty i akcesoria do stylizacji paznokci
takie jak: żele UV i hybrydowe, cleanery, zmywacze, acetony, tipsy.
(111) 304495
(220) 2015 11 09
(210) 449016
(151) 2017 10 26
(441) 2016 02 15
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) pedicure systems nappa
(540)

(531) 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki ( kremy, peelingi, żele, preparaty) do pielę‑
gnacji stóp.
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(111) 304496
(220) 2015 11 10
(151) 2018 02 20
(441) 2016 02 15
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) symvitum
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 449052

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki i preparaty farmaceutyczne, produkty farmaceu‑
tyczne i weterynaryjne, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty odżywcze i wita‑
minowe do celów medycznych i leczniczych, probiotyki, prebiotyki,
żywność dla niemowląt i osób chorych, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki gipsowe, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze, maści o działaniu leczniczym,
preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspoma‑
gające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające or‑
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, paski do glukometrów,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywa‑
nia stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektrote‑
rapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów medycznych
i terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchu‑
dzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne, urządzenia i artykuły
optyczne do celów medycznych i terapeutycznych, glukometry, nakłu‑
wacze, inhalatory, wyroby medyczne i artykuły zaopatrzenia medycz‑
nego, mianowicie: odzież sterylna do użytku chirurgicznego, rękawice
do masażu, rękawice do badań medycznych, rękawice do celów me‑
dycznych, stomatologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochron‑
ne, lateksowe i gumowe, jednorazowego lub wielorazowego użytku,
prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego, protezy naczyniowe,
implanty części ciała i organów, zastawki, w tym zastawki serca, cewniki,
pojemniki na krew, probówki na krew i rurki kapilarne na krew, kołnie‑
rze ortopedyczne, kołnierze przylepne do worków stosowanych przy
sztucznych przetokach, wózki pielęgniarskie do przewozu leków i opa‑
trunków, respiratory, urządzenia rentgenowskie do celów medycznych,
weterynaryjnych i stomatologicznych, przyrządy i urządzenia do prze‑
prowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, weteryna‑
ryjnych i stomatologicznych, płytki do testów diagnostycznych do użyt‑
ku w badaniach medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych.
(111) 304497
(220) 2015 11 18
(210) 449395
(151) 2017 11 27
(441) 2016 02 29
(732) GAŁECKA MIROSŁAWA PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO
‑HANDLOWE GAMI, Kielce, PL.
(540) GAMI‑ OKNA‑DRZWI
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe w szczególności bra‑
my, rolety, 19 materiały budowlane niemetalowe w szczególności:
okna, drzwi, podłogi, parapety, niemetalowe profile do okien, drzwi
fasad, 37 usługi montażu: drzwi, okien, brak, rolet, parapetów.
(111) 304498
(220) 2016 01 05
(210) 451040
(151) 2017 10 27
(441) 2016 04 11
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń, PL.
(540) JO
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów.
(111) 304499
(220) 2016 01 15
(210) 451353
(151) 2017 10 11
(441) 2016 04 25
(732) TRUS ANNA, Lublin, PL; KALANDRYK-BOGUSZ DOROTA,
Jakubowice Konińskie, Kolonia, PL; BOGUSZ PAWEŁ,
Lublin, PL; TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ALECTOIN
(510), (511) 5 krople do oczu z ektoiną stosowane w alergii .		
(551) wspólne prawo ochronne

Nr 4/2018

(111) 304500
(220) 2015 12 01
(210) 449906
(151) 2017 11 17
(441) 2016 02 29
(732) NOWAK MARCIN CMTM‑POLSKA SPÓŁKA CYWILNA,
Piaseczno, PL. ;
(540) CMTM
(540)

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 8 noże, noże stołowe, noże kuchenne, noże kuchar‑
skie, noże rzeźnicze, noże uniwersalne, noże kieszonkowe, tasa‑
ki, pochwy na noże, noże do pizzy, noże jako narzędzia ręczne,
10 diagnostyczne rękawice medyczne z kauczuku nitrylowego
(tzw. nitrylowe), diagnostyczne rękawice medyczne z polichlorku
winylu (tzw. winylowe), diagnostyczne rękawice medyczne z kau‑
czuku naturalnego (tzw. lateksowe), maski medyczne, 25 odzież
ochronna zakładana na ubranie lub bezpośrednio na ciało, czep‑
ki polipropylenowe na włosy, czapki papierowe kucharskie, ma‑
ski polipropylenowe, maski papierowe, bluzy polipropylenowe,
spodnie polipropylenowe, fartuchy polipropylenowe, fartuchy po‑
lietylenowe, kombinezony polipropylenowe, osłony polietylenowe
na buty, osłony polipropylenowe na buty, osłony polipropylenowo
‑polietylenowe na buty, zarękawki polietylenowe, rękawice po‑
lietylenowe, rękawice z kauczuku nitrylowego (tzw. nitrylowe),
rękawice z polichlorku winylu (tzw. winylowe), rękawice z kauczu‑
ku naturalnego (tzw. lateksowe), buty robocze, rękawice dziane,
rękawice dziane powlekane lateksem, rękawice dziane powlekane
nitrylem, rękawice bawełniane.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 304501
(220) 2016 02 04
(210) 452019
(151) 2017 11 29
(441) 2016 05 09
(732) WIŚNIEWSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) Słodkie życie bez cukru
(510), (511) 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, inwe‑
stowanie funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych,
organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich],
usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, sponsorowanie finansowe, pozyski‑
wanie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy na projekty
w zakresie dietetyki, zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia,
finansowanie edukacji dzieci oraz dorosłych o zdrowym żywieniu,
dietetyce, sprawności fizycznej, tworzenie funduszy finansowania
szkoleń o zdrowym jedzeniu, dietetyce, prowadzeniu zdrowego
trybu życia, 41 nauczanie, działalność edukacyjna, organizowa‑
nie edukacji dzieci oraz dorosłych w zakresie dietetyki, zdrowego
żywienia, zdrowego trybu życia, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów z zakre‑
su dietetyki, zdrowego żywienia, prowadzenia zdrowego trybu ży‑
cia, usługi w zakresie edukacji, upowszechniania wiedzy o skutkach
niezdrowego odżywiania, doradztwo oraz usługi konsultingowe
w zakresie dietetyki, zdrowego żywienia oraz prowadzenia zdrowe‑
go trybu życia, 42 certyfikowanie produktów, testowanie, stwier‑
dzanie autentyczności i kontrola jakości, testowanie i doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, badanie
jakości produktów, kontrola jakości wytworzonych produktów, te‑
stowanie produktów w ramach kontroli jakości, testowanie jakości
produktów do celów certyfikacji, doradztwo w zakresie zapewnie‑
nia jakości, kontrola jakości dot. higieny żywności, inspekcja towa‑
rów w zakresie kontroli jakości, kontrola jakości dotycząca higieny
artykułów żywnościowych, usługi testowania w celu certyfikacji
jakości lub standardów.
(111) 304502
(220) 2016 02 10
(210) 452248
(151) 2017 11 17
(441) 2016 05 23
(732) SKARB PAŃSTWA‑MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO, Warszawa, PL.
(540) READY, STUDY GO! POLAND

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez instytucje szkol‑
nictwa wyższego, jak również usługi polegające propagowaniu tego
rodzaju usług.
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zjów i seminariów, usługi z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie
korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowa‑
nie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu,
42 usługi w zakresie informatyki: konwersja danych i dokumentów
na formę elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami
internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego,
opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, modzie, wzornic‑
twie, wyposażeniu wnętrz, 45 porady prawne, badania prawne, zarzą‑
dzanie prawami autorskimi.

(111) 304506
(220) 2016 03 21
(210) 453931
(151) 2017 11 03
(441) 2016 06 20
(732) MĄDRA ELŻBIETA KOMERS INTERNATIONAL, Straszyn, PL.
(540) GRYF Vodka PREMIUM K KOMERS PRODUCT OF POLAND
(540)

(111) 304503
(220) 2016 02 15
(210) 452338
(151) 2017 11 21
(441) 2016 05 23
(732) The Juice Plus+ Company, LLC, Collierville, US.
(540) INSPIRING HEALTHY LIVING AROUND THE WORLD
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w zakresie rekrutacji persone‑
lu do wielopoziomowego programu sprzedażowego oraz sprzedaży
bezpośredniej produktów z dziedziny zdrowia i odnowy biologicznej.
(111) 304504
(220) 2016 02 23
(210) 452665
(151) 2017 10 31
(441) 2016 05 23
(732) GANCZAREK PRZEMYSŁAW HYDROLAB POLSKA, Gdańsk, PL.
(540) HYDROLAB
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 woda destylowana, materiały filtracyjne (preparaty
chemiczne), wymienniki jonowe, 39 dystrybucja wody, zaopatrywa‑
nie w wodę.
(111) 304505
(220) 2016 03 10
(210) 453408
(151) 2017 03 03
(441) 2016 06 20
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Życie Regionów
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych za‑
pisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki, ga‑
zety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotogra‑
fie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały pi‑
śmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam pra‑
sowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach
publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych
i ekonomicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, ana‑
lizy rynkowa, badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynaj‑
mowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych,
36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych i podat‑
kowych, usługi finansowe, 38 usługi z zakresu agencji informacyjnych,
serwis internetowy, usługi telekonferencji i wideokonferencji, usługi
agencji prasowych, transmisja przez telewizję kablową, transmisja
programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
forów internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multi‑
medialne, 41 usługi zakresu publikowania tekstów, publikacja elek‑
troniczna on‑line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków
do nich, fotografii, poradników, broszur, materiałów’ reklamowych i in‑
struktażowych, map, atlasów, organizowanie i obsługa prasowa sym‑
pozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez go‑
spodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie
informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usłu‑
gi wydawnicze, organizacja i obsługa kongresów, konferencji, sympo‑

Kolor znaku: czarny, złoty, szary
(531) 04.03.01, 27.05.01, 19.07.01, 19.07.09, 29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoho‑
lowe destylowane, wódka.
(111) 304507
(220) 2016 03 29
(210) 454175
(151) 2017 11 30
(441) 2016 07 04
(732) OWEDYK ALEKSANDRA BY CONCHA, Osielsko, PL.
(540) by Concha
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy
(531) 21.01.25, 02.05.03, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 sprzedaż galanterii skórzanej, torebek, futer i odzieży.
(111) 304508
(220) 2016 04 07
(210) 454545
(151) 2017 11 17
(441) 2016 07 18
(732) ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin‑Białystok, PL.
(540) OPTIMA MODERN LPG & CNG SYSTEMS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia gazu stosowane w instalacjach
gazowych do pojazdów, wtryskiwacze gazu do silników stosowane
w instalacjach gazowych do pojazdów, sterowniki, kontrolery wtry‑
sku gazu stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, armatu‑
ra do urządzeń oraz instalacji gazowych stosowanych w pojazdach,
części instalacji gazowych do pojazdów, parowniki stosowane w in‑
stalacjach gazowych do pojazdów, filtry do paliw węglowodorowych
w fazie gazowej do instalacji zasilania gazem, zawory do paliwa
w tym gazu, 9 urządzenia i aparatura przeznaczona do instalacji ga‑
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zowych do pojazdów oraz części do tych urządzeń, oprogramowanie
komputerowe do elektronicznych urządzeń przeznaczonych do ste‑
rowania instalacjami gazowymi do pojazdów, 11 urządzenia, apara‑
tura i instalacje gazowe do pojazdów oraz części do tych urządzeń
gdzie indziej nie wymienione, urządzenia regulacyjne do instalacji
gazowych do pojazdów, 12 instalacje gazowe i armatura do instalacji
gazowych stosowanych w pojazdach mechanicznych .

(111) 304509
(220) 2016 04 07
(210) 454572
(151) 2017 11 17
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) hoffen everyday
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie
domowym, roboty kuchenne, malaksery, miksery, blendery, młynki
domowe elektryczne, młynki do kawy. młynki do przypraw, otwie‑
racze do puszek, wyciskacze do owoców, sokowirówki, szatkownice
do warzyw, strugarki, obieraczki, maszynlci do mielenia, maszynki
do mięsa, krajalnice, krajalnice do chleba, noże elektryczne, nożyce
elektryczne, elektryczne otwieracze do puszek, narzędzia ręczne o na‑
pędzie innym niż ręczny, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopa‑
trzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sprzęt elektryczny stosowany
w gospodarstwie domowym, przeznaczony do gotowania, suszenia,
wytwarzania pary, chłodzenia, ogrzewania, wentylacji, czajniki elek‑
tryczne, czajniki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, kawiarki ciśnie‑
niowe i przelewowe, tostery, opiekacze do chleba, gofrownice, formy
do wypiekania wafli, urządzenia do wypieku chleba, szybkowary fryt‑
kownice, piekarniki elektryczne i do zabudowy, urządzenia do goto‑
wania na parze elektryczne, parowary, kombiwary, kuchenki elektrycz‑
ne, suszarki do grzybów, aparaty do suszenia owoców, rożen, kuchenki
mikrofalowe, grille elektryczne, urządzenia elektryczne do produkcji
jogurtów, blendery elektryczne do użytku domowego, urządzenia
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, maszynki do lodów, kost‑
karki do lodu, zapalarki do gazu, 16 papier, karton i wyroby z tych ma‑
teriałów, nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, materiały szkole‑
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), foldery reklamowe,
plakaty, broszury, publikacje drukowane, katalogi, prospekty, ulotki.
(111) 304510
(220) 2016 04 11
(210) 454673
(151) 2017 10 30
(441) 2016 10 10
(732) LEADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) leadr
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, publika‑
cje, 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, mar‑
keting, usługi agencji marketingowych, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działal‑
nością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem
przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, pu‑
blikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, usługi w zakresie badania rynku, badania
opinii publicznej, organizowanie giełd i targów, organizowanie gier,
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamo‑
wym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i in‑
ternetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, informacja o wyżej wymienionych
usługach, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, promocja sprzedaży, usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarzą‑
dzanie bazami danych, tworzenie i kompilacja komputerowych baz
danych, udostępnienie i zarządzanie bazami danych, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, elek‑
troniczny serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych, 38 odpłatne udostępnianie serwisów infor‑
macyjnych lub baz danych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń,
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konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kul‑
turalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i in‑
ternetowych, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów,
organizowanie konkursów, dzienników internetowych, udostępnia‑
nie publikacji on‑line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż rekla‑
mowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, informacja
o powyższych usługach.

(111) 304511
(220) 2016 04 11
(210) 454674
(151) 2017 10 30
(441) 2016 10 10
(732) LEADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LEADR
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, pu‑
blikacje, broszury, czasopisma, informatory, kalendarze, katalogi,
skrypty, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
promocyjne, materiały do korespondencji, 35 reklama, usługi re‑
klamowe, usługi public relations, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, marketing, usługi agencji marketingowych, doradz‑
two w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie i organi‑
zacja 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 za‑
kresie badania rynku, badania opinii publicznej, organizowanie
giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez
rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem rekla‑
my prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzy‑
staniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
informacji, informacja o wyżej wymienionych usługach, zapewnia‑
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, promocja sprzedaży, usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami danych,
tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, udostępnienie
i zarządzanie bazami danych, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi reklamowe dotyczące baz danych, elektroniczny serwis infor‑
macji typu on‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz da‑
nych, 38 odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz
danych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kon‑
gresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edu‑
kacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych,
usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazynów, organizowa‑
nie konkursów, dzienników internetowych, udostępnianie publikacji
on‑line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, publi‑
kacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, usługi w zakresie tworzenia
prezentacji internetowych i multimedialnych, informacja o powyż‑
szych usługach.
(111) 304512
(220) 2016 06 07
(210) 457504
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowina
Tatrzańska, PL.
(540) B FUNDACJA BUKOVINA
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, biały
(531) 26.07.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.04
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(510), (511) 35 Promocja dóbr kultury, sztuki oraz tradycji regionu
Podhala, promocja regionu Podhala, promocja zdrowia i rehabili‑
tacji, 36 usługi gromadzenia funduszy na: cele charytatywne dla
dzieci potrzebujących, fundowanie stypendiów, sponsorowanie
finansowe uczniów i rodzin będących w trudnej sytuacji material‑
nej, 41 propagowanie wiedzy i pomoc w zakresie kultury fizycznej,
oświaty, wychowania i pomocy społecznej, inicjowanie i prowadze‑
nie poradnictwa i pomocy w zakresie czynnego wypoczynku, sportu
i turystyki, pomoc w organizacji konkursów, loterii i obozów sporto‑
wych, udostępnianie karnetów wstępu na termy, 44 podejmowanie
i wspieranie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia po‑
przez rozwijanie, upowszechnianie rehabilitacji, pomoc strażakom
OSP poszkodowanym w trakcie akcji ratowniczych przez fundowanie
sprzętu rehabilitacyjnego.

(111) 304513
(220) 2016 04 15
(210) 454943
(151) 2017 11 22
(441) 2016 07 04
(732) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X‑KOM, Kłomnice, PL.
(540) X‑KOM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, niebieski, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, komputery przeno‑
śne [podręczne], drukarki komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, klawiatury komputerowe, monitory [hardware kom‑
puterowy], monitory [programy komputerowe], oprogramowanie
do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero‑
we nagrane, programy komputerowe [software ładowalny], inter‑
fejsy komputerowe [informatyka], dystrybutory dysków komputero‑
wych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, napędy dysków
do komputera, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery
pokładowe], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, oprogramowanie do przesyła‑
nia wiadomości on‑line, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży komputerów,
sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów,
programów komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary w sklepie lub hurtowni z komputerami, sprzętem kom‑
puterowym, akcesoriami komputerowymi, serwerami, programami
komputerowymi, usługi reklamowe w tym reklama on‑line w sieci
komputerowej dotyczące sprzętu komputerowego, sprzętu elektro‑
nicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpiecze‑
niowych.
(111) 304514
(220) 2016 04 15
(210) 454945
(151) 2017 11 22
(441) 2016 07 04
(732) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X‑KOM, Kłomnice, PL.
(540) X‑KOMG.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, niebieski, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, komputery przeno‑
śne [podręczne], drukarki komputerowe, komputerowe urządzenia
peryferyjne, klawiatury komputerowe, monitory [hardware kom‑
puterowy], monitory [programy komputerowe], oprogramowanie
do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero‑
we nagrane, programy komputerowe [software ładowalny], inter‑
fejsy komputerowe [informatyka], dystrybutory dysków komputero‑
wych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, napędy dysków
do komputera, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery
pokładowe], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, oprogramowanie do przesyła‑
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nia wiadomości on‑line, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży komputerów,
sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów,
programów komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary w sklepie lub hurtowni z komputerami, sprzętem kom‑
puterowym, akcesoriami komputerowymi, serwerami, programami
komputerowymi, usługi reklamowe w tym reklama on‑line w sieci
komputerowej dotyczące sprzętu komputerowego, sprzętu elektro‑
nicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpiecze‑
niowych.

(111) 304515
(220) 2016 04 19
(151) 2017 11 23
(441) 2016 05 23
(732) WOJEWODA WALDEMAR, Tarnów, PL.
(540) VALDI
(540)

(210) 455185

Kolor znaku: zielony
(531) 01.15.15, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 paliwo silnikowe, paliwo gazowe, olej napędowy.
(111) 304516
(220) 2016 04 19
(210) 455202
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 03
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) CORTEZ
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 304517
(220) 2016 04 19
(210) 455205
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 03
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) ZAFIR
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 304518
(220) 2016 04 19
(210) 455206
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 03
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) CYPRODEX
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 304519
(220) 2016 04 19
(210) 455207
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 03
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) PYRISIMEX
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 304520
(220) 2016 04 22
(210) 455404
(151) 2017 11 17
(441) 2016 07 04
(732) TRINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) TRINY
(510), (511) 4 świece, świece woskowe, świece zapachowe, knoty
do oświetlenia, knoty do świec, świece okolicznościowe, woski palne,
zapachowe świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, świeczki
do podgrzewaczy, 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmo‑
wy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, witaminy
i preparaty witaminowe, herbata lecznicza, kapsułki odchudzające,
krople witaminowe, lecznicze dodatki do żywności, mineralne su‑
plementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, suplementy diety dla ludzi, tabletki
witaminowe, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, 35 usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
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usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla lu‑
dzi, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on‑
line, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów
kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich o produk‑
tach w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych,
w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu,
kosmetyków, towarów higienicznych i do pielęgnacji ciała, środ‑
ków czystości oraz środków do celów leczniczych w szczególności:
kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła, żele pod prysznic, balsamy
do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, środki do czyszczenia
zębów, toniki do skóry, substancje koloryzujące do włosów, płyny
odżywcze do włosów, preparaty do nawilżania włosów, szampony
do włosów, kuracje przeciwłupieżowe w formie szamponów, olejki
do włosów, olejki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do celów
kosmetycznych, kremy do twarzy, emulsje do twarzy, kremy pod
oczy, środki oczyszczające skórę, aromaty, aromatyczne olejki ete‑
ryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencje
i olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii,
olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domo‑
wym, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki zapachowe,
świece, świece woskowe, świece zapachowe, knoty do oświetlenia,
knoty do świec, świece okolicznościowe, woski palne, zapachowe
świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, świeczki do pod‑
grzewaczy, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, diete‑
tyczne żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, witaminy i preparaty
witaminowe, herbata lecznicza, kapsułki odchudzające, krople wi‑
taminowe, lecznicze dodatki do żywności, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, suplementy diety dla ludzi, tabletki witamino‑
we, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga‑
niach dietetycznych, przybory, szczotki, gąbki i aplikatory stosowane
z kosmetykami i produktami toaletowymi, puszki do pudru, szczotki
do włosów i grzebienie, pędzle do makijażu, szczoteczki i grzebienie
do rzęs i brwi, aplikatory pianki, gąbki do makijażu i puszki do pudru,
pojemniki przystosowane do przechowywania kosmetyków i pro‑
duktów toaletowych, promocja i handel żywnością i substancjami
do celów leczniczych, suplementami diety i żywnością organiczną,
prowadzenie hurtowni i sklepów ze sprzedażą zdrowej żywności,
produktów spożywczych rolnictwa ekologicznego.

(111) 304521
(220) 2016 07 05
(210) 458422
(151) 2017 11 13
(441) 2017 07 24
(732) FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR KOBIET
BIZNESU, Warszawa, PL.
(540) BUSINESSWOMAN&LIFE
(510), (511) 16 publikacje papierowe, materiały drukowane, magazy‑
ny, katalogi, czasopisma, gazety, broszury, druki, formularze, kalen‑
darze, książki, materiały piśmienne i biurowe, materiały szkoleniowe,
ulotki, newslettery, papier, tektura, wyroby z papieru i tektury zawarte
w tej klasie, fotografie, plakaty, prospekty, rysunki, bilety, kupony pa‑
pierowe, kartki okolicznościowe, materiały introligatorskie, materiały
z papieru na przyjęcia, kongresy, konkursy, plebiscyty, w tym druki
zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, networking
biznesowy, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych,
organizacja i obsługa imprez i spotkań związanych z biznesem, orga‑
nizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o pod‑
łożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług
aukcyjnych w formie promocji, organizowanie konkursów, loterii,
przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycz‑
nych o charakterze promocyjnym lub handlowym, usługi w zakresie
badań i ocen przedsięwzięć biznesowych, pomoc w prowadzeniu
i/lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i/lub produk‑
cyjnymi, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
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publikowanie tekstów reklamowych, promocyjnych, handlowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych i publicystycznych, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, public relations, promocja sprzedaży towarów i świadczenia
usług, usługi reklamowe i promocyjne z wykorzystaniem sposobów
audiowizualnych, metod słownych i/lub dźwiękowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie kongresów,
targów, seminariów, konkursów w celach reklamowych, promocyj‑
nych, handlowych, służących promocji przedsiębiorczości, w tym
połączonych z przyznawaniem i wręczaniem nagród, organizowa‑
nie rankingów związanych z przyznawaniem nagród promocyjnych
w dziedzinie biznesu, przedsiębiorczości, pozyskiwanie, opracowy‑
wanie, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej, orga‑
nizowanie wystaw w celach reklamowych, promocyjnych, handlo‑
wych, usługi marketingowe, przygotowywanie, rozpowszechnianie
i dostarczanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wy‑
korzystania w reklamie, promocji, w celach handlowych, kompilacja
i systematyzacja informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy
pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicz‑
nej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowa‑
nie danych do komputerowych baz danych, powielanie dokumen‑
tów, zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie działalnością
gospodarczą, wynajem pomieszczeń i powierzchni w celach rekla‑
mowych, promocyjnych, handlowych, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej,
przeprowadzanie sondaży, badanie opinii, doradztwo, konsultacje,
informacje w zakresie wymienionych usług, 41 usługi wydawnicze
i reporterskie, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism w posta‑
ci elektronicznej, publikowanie czasopism, publikowanie materiałów
drukowanych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie tek‑
stów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne w systemie
on‑line, także czasopism, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, usługi
związane z organizowaniem konkursów, rankingów, plebiscytów,
zwłaszcza promujących przedsiębiorców, przedsiębiorstwa, przed‑
siębiorczość, osoby prywatne, instytucje, artystów, działaczy i orga‑
nizacje społeczne, polityczne, organizowanie, obsługa i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkur‑
sów, balów, wystaw, pokazów, organizowanie i produkcja imprez
połączonych z wręczaniem nagród, nauczanie, kształcenie, rozrywka,
kształcenie zawodowe, działalność kulturalna, organizowanie i pro‑
wadzenie imprez rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, bizne‑
sowych, w tym połączonych z przyznawaniem i wręczaniem nagród,
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród z dziedziny biz‑
nesu i/lub przedsiębiorczości, organizowanie i prowadzenie imprez
służących nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami, w tym
połączonych z przyznawaniem i wręczaniem nagród, edukacja, roz‑
rywka, informacja o wymienionych usługach, doradztwo, konsultacje,
informacje w zakresie wymienionych usług.

(111) 304522
(220) 2016 07 01
(210) 458503
(151) 2017 11 17
(441) 2017 06 26
(732) WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EXPO XXI WARSZAWA
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski,
różowy, szary, biały
(531) 07.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa za‑
rządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w za‑
kresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji re‑
klamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, re‑
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klama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprze‑
daży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji,
sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw
sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje infor‑
macji handlowej, prezentowanie w mediach produktów dla han‑
dlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania
marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy
ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tek‑
stów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogło‑
szenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowa‑
nie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż
próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji han‑
dlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie progra‑
mów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych
materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprze‑
daży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, po‑
zycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja persone‑
lu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psycho‑
technicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk
reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopa‑
trywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyj‑
nych i usługi reklamowe, 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu
i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomo‑
ści, wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa i de‑
taliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu nieruchomości z ryku wtórnego i pier‑
wotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, 41 or‑
ganizowanie i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongre‑
sów, seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizowa‑
nie imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicznościowych,
organizowanie imprez integracyjnych, organizowanie imprez edu‑
kacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie
loterii, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, orga‑
nizowanie pokazów mody, informacja o wypoczynku, usługi rozryw‑
kowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, usługi konferansjerów,
usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball,
organizowanie zawodów sportowych, usługi związane z organizacją
wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie
sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych
w pomieszczeniach halowych i w plenerze, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa pól
golfowych, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wy‑
najmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym,
wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, kom‑
puterowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie
książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
produkcją filmów innych niż reklamowe, produkcja programów
oraz audycji radiowych i telewizyjnych, planowanie, organizowanie
i prowadzenie przebiegu przyjęć, sporządzanie napisów dla filmów
w wersji oryginalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia fil‑
mowe, studia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe.

(111) 304523
(220) 2015 10 14
(210) 458594
(151) 2017 11 20
(441) 2016 08 29
(732) HYDROLAND CHOROBIK, GAWĘDA, MALEC, WOJTYCZA
SPÓŁKA JAWNA, Jawornik, PL.
(540) Hydroland TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
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(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, że‑
liwo nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, 11 armatura do pie‑
ców, centralne ogrzewanie (grzejniki), armatura do urządzeń oraz
instalacji wodnych i gazowych.
(111) 304524
(220) 2016 07 11
(151) 2017 11 28
(441) 2017 01 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SMUKEE KITCHEN
(540)

(210) 458929

(531) 27.05.01, 24.17.02, 26.01.01
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże ku‑
chenne i sztućce, wyroby nożownicze, widelce i łyżki, roboty kuchen‑
ne obsługiwane ręcznie, 21 przybory kuchenne lub gospodarstwa
domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli dla malarzy), sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wy‑
roby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne nie zawarte w innych kla‑
sach, świeczniki, kosze na śmieci, przybory kosmetyczne i toaletowe
oraz artykuły łazienkowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wy‑
konane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, blachy do piecze‑
nia, brytfanny, butelki, otwieracze do butelek, cedzaki, ceramiczna
zastawa stołowa, chochle, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, deski do krojenia, dzbanki, ekspresy do zaparzania
kawy nieelektryczne, korkociągi, filiżanki, filtry do kawy i herbaty, fo‑
remki kuchenne, formy cukiernicze, frytkownice, garnki, gofrownice
nieelektryczne, karafki, kieliszki, kosze do użytku domowego, kubki,
kufle, łopatki [sprzęt kuchenny], mieszadełka, miksery do żywności
nieelektryczne, mieszadełka, miseczki, miski, młynki nieelektryczne,
naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], naczynia do goto‑
wania, naczynia do pieczenia i zapiekania, nieelektryczne maszynki
do mięsa, nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne
trzepaczki do ubijania, nieelektryczne wyciskarki do soku, papierowe
foremki do pieczenia, patelnie, patery, pędzle kuchenne, pieprzniczki,
plastikowe pudełka obiadowe, podkładki pod naczynia i garnki, pod‑
kładki pod szklanki, pojemniki do przypraw, podstawki pod pojemni‑
ki do przypraw, pojemniki do chleba, pojemniki do przechowywania
żywności, pojemniki kuchenne i do użytku domowego, pojemniki
termoizolacyjne, półeczki na przyprawy, półmiski, przenośne lo‑
dówki, przybory do pieczenia, puszki na herbatę, rękawice do użyt‑
ku domowego, rondle, ruszty kuchenne, serwetniki, sitka kuchenne,
słoiki, słomki do picia, stojaki kuchenne, suszarki do naczyń, szczotki
do zmywania, szpikulce [sprzęt kuchenny], tace do użytku domowego,
talerze, tarki kuchenne, termosy, tłuczki do mięsa, tłuczki do warzyw,
tortownice, trzepaczki nieelektryczne, urządzenia do schładzania bu‑
telek, wałki do ciasta, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym,
wyciskarki do soku z owoców, wykałaczki, zastawa stołowa.
(111) 304525
(220) 2016 08 03
(210) 459901
(151) 2017 11 30
(441) 2017 06 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE I TRANSPORTOWE MARTER GÓRECCY SPÓŁKA
JAWNA, Sierpc, PL.
(540) AQUA POLONIA
(540)

Kolor znaku: czerwony
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(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 druki, ulotki, prospekty, plakaty, naklejki, kubki,
długopisy, 30 herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona,
32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów,
wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do na‑
pojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje
serwatkowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify bezalkoholowe,
koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody butelkowane wody
mineralne gazowane i niegazowane.

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa, na‑
wozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do har‑
towania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla prze‑
mysłu, 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, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka‑
żające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.

(111) 304526
(220) 2016 08 16
(210) 460344
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 24
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wadowice, PL.
(540) skawa PIRAMIDELLE WAFELEK KAKAOWY W CZEKOLADZIE
(540)

(111) 304530
(220) 2016 11 12
(210) 463825
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 17
(732) CHRABĄSZCZ ADAM SEVENTYONE, Wrocław, PL.
(540) 71
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.21, 25.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wafle, wafle oblewane
czekoladą.
(111) 304527
(220) 2016 10 19
(210) 462898
(151) 2017 11 03
(441) 2017 01 16
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ABSOLWENT MOCNY 36 % vol. CYTRYNÓWKA
(540)

Kolor znaku: szary, biały, ciemnoczerwony, złoty, czerwony,
jasnoszary, żółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.06, 14.01.24, 26.04.06,
26.04.02, 05.07.12, 05.07.22
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 304528
(220) 2016 11 03
(210) 463512
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 24
(732) KOZŁOWSKI WOJCIECH PERFECT HURT, Tłuczań, PL.
(540) PACIFIC
(510), (511) 14 paski do zegarków.
(111) 304529
(220) 2016 11 07
(210) 463592
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieniawa, PL.
(540) HUMIFLOS
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.05.15, 26.05.99, 27.05.01, 29.01.12

(531) 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, ba‑
gaże podróżne, małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, niewielkie tor‑
by podróżne, plecaki, plecaki na kółkach, plecaki sportowe, pokrowce
[worki] na sprzęt, portfele, saszetki biodrowe, sportowe torby, torby,
25 odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bermudy
(szorty), bezrękawniki, bielizna, bikini, bluzki, bluzki z krótkimi rękawa‑
mi, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bokserki, czap‑
ki i czapeczki sportowe, dresy, kąpielówki, kombinezony narciarskie,
kombinezony narciarskie do zawodów, kombinezony do snowboardu,
kombinezony do nart wodnych, kombinezony do latania, kombinezo‑
ny piankowe dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe do nart
wodnych i sportów podwodnych, kombinezony piankowe do surfin‑
gu, kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych,
kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony suche [ska‑
fandry], kostiumy kąpielowe, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe,
odzież damska, odzież męska, odzież snowboardowa, odzież sporto‑
wa, odzież surfingowa, paski, rękawiczki, skarpety, spodenki kąpielo‑
we, spodnie sportowe, spodnie narciarskie, spodnie snowboardowe,
stringi, stroje sportowe, szorty kąpielowe, T‑shirty, topy bez ramiączek,
28 artykuły i sprzęt sportowy, bodyboard, deski do bodysurfingu, de‑
ski do paddleboardingu, deski do pływania z latawcem, deski do spor‑
tu wodnego skimboard, deski do uprawiania sportów wodnych, deski
do wakeboardingu, deski surfingowe, deski surfingowe z żaglem, de‑
ski typu bodyboard, deski windsurfingowe, deski z kolami z oponami
do mauntainboardingu, deskorolki, deskorolki sprzęt rekreacyjny,
dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, dopasowane
pokrowce na deski typu bodyboard, dopasowane pokrowce na nar‑
ty, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, futerały na narty, fu‑
terały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, gotowy
wosk do nart, koła sportowe, kółka do deskorolek, krawędzie nart,
linki do jazdy na nartach wodnych, linki holownicze do jazdy na nar‑
tach wodnych, maszty do desek windsurfingowych, nadmuchiwane
akcesoria unoszące się na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe
[artykuły do zabawy], narty, nartorolki, narty do monoskiingu, narty
skiboardowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze [czę‑
ści strojów sportowych], ochraniacze do uprawiania sportu, ochrania‑
cze do użytku w sporcie, ochraniacze na kolana do użycia podczas jaz‑
dy na deskorolce [artykuły sportowe], ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce,
ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły
sportowe], osłony dla nart, osłony na wiązania do nart, artykuły i sprzęt
sportowy, paski mocujące do desek typu bodyboard, płetwy denne
do desek z żaglem, płetwy do desek surfingowych, płetwy do desek
windsurfingowych, płetwy surfingowe, pokrowce do nart wodnych,
pokrowce na deski z żaglem, pokrycia ślizgów nart, pokrycie ślizgów
nart, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimnastycz‑
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ne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, rakiety śnieżne, rękawice do jazdy na nar‑
tach wodnych, skistopery do wiązań narciarskich, skóra focza [pokry‑
cia na narty], smycze do desek surfingowych, smycze do desek typu
bodyboard, sportowe nakolanniki do jazdy na deskorolce, sportowe
nałokietniki do jazdy na deskorolce, sportowe ochraniacze na nad‑
garstki do jazdy na deskorolce, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy
na deskorolce, sprzęt sportowy, surfingowe (deski,), torby na deskorol‑
ki, torby na narty, torby na narty i deski surfingowe, torby przystosowa‑
ne do noszenia sprzętu sportowego, torby przystosowane do nosze‑
nia desek surfingowych, torby specjalnie przystosowane do sprzętu
sportowego, torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe,
trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, uchwyty do artykułów
sportowych, uchwyty do nart wodnych, uchwyty liny do nart wod‑
nych, wiązania do desek snowboardowych, wiązania do desek z ża‑
glem, wiązania do nart, wiązania do nart i ich części, wiązania do nart
wodnych, wiązania do nart zjazdowych, wiązania do stóp do desek
z żaglem, wosk do desek surfingowych, wosk do deskorolek, wosk
do nart, zaczepy do holowania nart wodnych, zaczepy liny do holo‑
wania do nart wodnych, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, baseny
do zabawy, baseny kąpielowe, brodziki [płytkie baseny], części lataw‑
ców, deski do pływania, deski do pływania do celów rekreacyjnych,
deskorolki [sprzęt rekreacyjny], dmuchane baseny kąpielowe do celów
rekreacyjnych [zabawki], dmuchane baseny kąpielowe do celów rekre‑
acyjnych, dmuchane zabawki do jeżdżenia, latawce, nadmuchiwane
baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], pokrowce na deski surfingo‑
we, wiosła do deskorolek, zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw],
zjeżdżalnie wodne klasa 28, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, przyrządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw
wykonane z drewna, przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw
sztucznych, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zjeżdżalnie wodne,
35 agencje reklamowe, dokonywanie uzgodnień w zakresie rekla‑
my, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publiko‑
wanie druków w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przepro‑
wadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów i wystaw,
produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radio‑
wych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, pro‑
dukcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam,
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja
reklam telewizyjnych, produkcja wizualnych materiałów reklamo‑
wych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, reklama, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne
i reklamowe, usługi public relations, usługi reklamowe, usługi reklamo‑
we i promocyjne, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów.

(111) 304531
(220) 2016 11 14
(210) 463856
(151) 2017 11 03
(441) 2017 01 02
(732) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutry, PL.
(540) proteinka A apetito
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 komponenty do wyrobu pasz, produkty żywnościo‑
we do hodowli zwierząt.
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(111) 304532
(220) 2016 11 14
(210) 463860
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) McNeil AB, Helsingborg, SE.
(540) NICORETTE SPRAY ZWALCZA GŁÓD NIKOTYNOWY W 60
SEKUND
(510), (511) 5 preparaty pomagające rzucić palenie, 10 przyrządy
medyczne do użycia w związku z zaprzestaniem palenia.
(111) 304533
(220) 2016 11 14
(210) 463884
(151) 2017 11 03
(441) 2017 01 16
(732) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutry, PL.
(540) A apetito wyrzepki
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 31 komponenty do wyrobu pasz, produkty żywnościo‑
we do hodowli zwierząt.
(111) 304534
(220) 2016 11 23
(210) 464251
(151) 2017 11 15
(441) 2017 01 09
(732) TRESTKA MARIUSZ MAXTRADER GROUP, Kraków, PL.
(540) LUX4HOME
(510), (511) 11 umywalki [części instalacji sanitarnych], umywalki
do łazienek, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki w for‑
mie misy [części instalacji sanitarnych], umywalki [miski, nie części
instalacji sanitarnych], wanny, wanny łazienkowe, brodziki, brodziki
prysznicowe, 19 kamienie, otoczaki, wyroby kamieniarskie, kamień
naturalny, obrobiony kamień naturalny, materiały budowlane z ka‑
mienia naturalnego, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
odłamki kamienia, kamień na ściany, kostka kamienna do bruko‑
wania i układania nawierzchni, ozdoby z kamienia, aglomerowane
materiały kamienne, płyty z naturalnego kamienia, mozaiki dla bu‑
downictwa, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usłu‑
gi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: umy‑
walki [części instalacji sanitarnych], umywalki do łazienek, umywalki
łazienkowe na postumencie, umywalki w formie misy [części insta‑
lacji sanitarnych], umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych],
wanny, wanny łazienkowe, brodziki, brodziki prysznicowe, otoczaki,
kamień, wyroby kamieniarskie, kamień naturalny, obrobiony kamień
naturalny, materiały budowlane z kamienia naturalnego, materia‑
ły budowlane ze sztucznego kamienia, odłamki kamienia, kamień
na ściany, kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni,
ozdoby z kamienia, aglomerowane materiały kamienne, płyty z natu‑
ralnego kamienia, mozaiki dla budownictwa.
(111) 304535
(220) 2016 11 28
(210) 464463
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) TRANSITION TECHNOLOGIES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy kom‑
puterowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących
lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego
na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci
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komputerowych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą‑
czania, przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesy‑
łania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery,
komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych,
sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, instala‑
cje, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowa‑
nie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne
i cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci
i usług, programy komputerowe stosowane w Internecie, serwery,
oprogramowanie w zakresie automatyki i systemów sterowania,
aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych, komputerowe
programy sterujące, światłowody, urządzenia do regulowania ko‑
tłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt do przetwarzania danych,
41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, or‑
ganizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie,
organizowanie konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkol‑
nych form edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i pro‑
wadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów
oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin po‑
krewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramo‑
waniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami, tłumacze‑
nia, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania
komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne
w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerowych
baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych,
dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych
baz danych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero‑
wej, usługi wsparcia technicznego polegające na serwisie i naprawie
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworze‑
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prace
badawczo‑rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie
wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projekto‑
wanie graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydawni‑
czą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego
do komunikacji między różnymi urządzeniami sieciowymi, usługi
w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów
komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania i przesy‑
łania danych, analizy systemów komputerowych, programowanie
komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, pro‑
jektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub opty‑
malizujące procesy biznesowe, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania, inte‑
gracji, wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware
i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci
komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia archi‑
tektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe w zakresie
informatyki, outsourcing programistów, informatyków oraz specja‑
listów IT, outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna
w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania
komputerowego, projektowanie komputerowych sieci, projekto‑
wanie komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje i eks‑
pertyzy w zakresie informatyki oraz systemów komputerowych,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania w dzie‑
dzinie automatyki i sterowania, chmury obliczeniowe, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i roz‑
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projekto‑
wania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne‑
towej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze w dzie‑
dzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie‑
dzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 304536
(220) 2016 11 29
(151) 2017 11 17
(441) 2017 06 12
(732) DIMEG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) A ALEJKA BLISKO CIEBIE.
(540)

Nr 4/2018
(210) 464531

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty, zielony, czerwony, fioletowy
(531) 25.07.01, 25.07.06, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 35 analiza rynku, analizy kosztów, analizy rynku, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie za‑
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w za‑
kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, wynajem
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem tablic
do celów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele rekla‑
mowe, 36 usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakre‑
sie zarządzania nieruchomościami, wynajem budynków, wynajem
lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajmo‑
wanie centrów handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, administrowanie
nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa budynków,
dzierżawa biur, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości po‑
siadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, orga‑
nizacja najmu nieruchomości handlowych, ocena nieruchomości
[wycena], nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, orga‑
nizowanie najmu nieruchomości na wynajem, pobieranie czynszów,
usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków,
37 budowa biur, budowa budynków na zamówienie, budowa kon‑
strukcji stalowych na budynki, budowa konstrukcji podziemnych,
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości
przemysłowych, budownictwo, budowa stoisk i sklepów targo‑
wych, informacja budowlana, instalacja systemów wodociągowo
‑kanalizacyjnych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego

i systemów elektroenergetycznych, instalacja stoisk przeznaczonych
na wystawy, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja materiałów
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalo‑
wanie systemów rur przewodzących gazy, instalowanie urządzeń
biurowych, instalowanie urządzeń sanitarnych, izolowanie budyn‑
ków, konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, montaż drzwi i okien, malowanie
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, montaż płyt ściennych,
konserwacja nieruchomości, konstrukcja i naprawa budynków,
konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje
w zakresie nadzoru budowlanego, montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja budynków
biurowych, remont nieruchomości, stawianie tablic reklamowych,
udzielanie informacji budowlanych, usługi budowlane, konstrukcyj‑
ne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące remon‑
tów budynków, usługi doradcze w zakresie budowania, wyposażanie
wnętrz biur, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wy‑
najem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych, zagospoda‑
rowywanie gruntu pod zabudowę, zarządzanie projektem budowy,
42 architektura, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, doradztwo architektoniczne, opracowywanie projektów
technicznych, planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie
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planowania zużycia energii, pomiary geodezyjne, doradztwo tech‑
niczne w zakresie inżynierii, usługi w zakresie projektowania specja‑
listycznego, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicz‑
nych w zakresie budownictwa.

(111) 304537
(220) 2016 11 30
(151) 2017 11 17
(441) 2017 06 26
(732) FRAIKIN, Colombes, FR.
(540) FraikinLab
(540)

(210) 464589

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lą‑
dzie, w powietrzu lub wodzie, silniki do pojazdów lądowych, amor‑
tyzatory zawieszenia w pojazdach, nadwozia pojazdów, łańcuchy
antypoślizgowe, podwozia lub zderzaki samochodowe, osłony
przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do sie‑
dzeń pojazdów, haki do przyczep do pojazdów, kołpaki, opony,
urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, pojazdy
do przewozu osób i towarów, hydrauliczne, hybrydowe, elektrycz‑
ne pojazdy i pojazdy‑chłodnie, przemysłowe i handlowe pojazdy,
pojazdy budowlane do celów transportowych, stałe opony do kół
pojazdów, wózki transportowe, ciężarówki, samochody półciężaro‑
we pick‑up, kontenery, przyczepy i naczepy, platformy powietrzne
mocowane za pomocą ciężarówek [środek transportu], 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych (ulotek, prospektów, druków, próbek), prezentacja towarów
za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji dla detalicznej
i hurtowej sprzedaży pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojaz‑
dów, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm
przemysłowych lub handlowych, rachunkowość, prowadzenie do‑
kumentacji statystycznej, fakturowanie, skomputeryzowane zarzą‑
dzanie dokumentami, zbieranie i systematyzacja danych w plikach
centralnych, optymalizacja stron internetowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie reklam, pisanie tek‑
stów reklamowych, organizacja działań promocyjnych dla rozwoju
lojalności klienta, usługi aukcyjne, usługi public relations, audyty
spółek (analizy handlowe), pośrednictwo handlowe w zakresie trans‑
portu, zarządzanie administracyjne i handlowe pojazdami służbowy‑
mi, flotami transportowymi, analiza kosztów i kompilacja statystyk
dotyczących pojazdów, badania rynku, pomoc w procedurach admi‑
nistracyjnych, zgodnie z przepisami dotyczącymi pojazdów, rejestra‑
cja, uiszczanie opłat i podatków dotyczących pojazdów, doradztwo
biznesowe, ekspertyzy i analizy w celu optymalizacji pojazdów służ‑
bowych i flot transportowych, informacja handlowa i doradztwo dla
konsumentów w zakresie wyboru pojazdu, usługi wynajmu pojaz‑
dów, informacja handlowa i doradztwo dla konsumentów w zakresie
wyboru pojazdu za pomocą prób, oceny wyników, oceny produktu,
usług i badań w odniesieniu do pojazdów, zużycia i przyjazności dla
środowiska, przetwarzanie, systematyzowanie, aktualizacja i kom‑
pilacja danych w bankach danych komputerowych, obsługa baz
danych, a mianowicie, przechowywanie danych w bankach danych
komputerowych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
transport pasażerski lub towarowy (lotniczy, lądowy lub morski),
transport chłodniczy, pośrednictwo w transporcie, w tym morskim,
wynajem i leasing pojazdów, urządzeń do poruszania się w po‑
wietrzu, po lądzie i morzu, pojazdów przemysłowych, użytkowych
i handlowych, pojazdów‑chłodni, ciężarówek, samochodów półcię‑
żarowych pickup, kontenerów, traktorów, przyczep i naczep podno‑
śników widłowych, pojazdów budowlanych, wynajem wyposażenia
pojazdu oraz akcesoriów, wynajem miejsc parkingowych, wynajem
magazynów, garaży, wynajem kontenerów magazynowych, infor‑
macja o ruchu drogowym, informacja transportowa, informacje
i porady związane z wynajmem pojazdów, usługi rezerwacji pojaz‑
du, usługi szoferskie, usługi czarterowe, usługi kurierskie (wiadomo‑
ści lub towarów), pomoc w razie awarii pojazdu (holowanie), usługi
transportowe związane z pojazdami służbowymi i flotami transpor‑
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towymi, usługi magazynowe dla nośników danych lub dokumentów
przechowywanych w formie elektronicznej, archiwizacja dokumen‑
tów, usługi tachograficzne, organizowanie podróży, wynajem pojaz‑
dów, 42 badania i rozwój nowych produktów dla osób trzecich, opra‑
cowywanie projektów technicznych, analizy przemysłowe i usługi
badawcze dotyczące emisji zanieczyszczeń przez pojazdy silnikowe
i części zamiennych tych pojazdów, doradztwo techniczne, usługi in‑
żynieryjne, prowadzenie badań, przeglądów, ocen i badań technicz‑
nych pojazdów, informacja oraz ekspertyzy techniczne i naukowe,
usługi pomiaru technicznego, badań laboratoryjnych w dziedzinie
pojazdów silnikowych, testowanie materiałów, testowanie wpływu
na środowisko, kontrola jakości i kontrola techniczna pojazdów, kon‑
trole związane z energią.

(111) 304538
(220) 2016 12 12
(210) 465052
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 17
(732) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), albumy,
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, karty pocztowe,
katalogi, książki, koperty, materiały do nauczania, materiały szko‑
leniowe i instruktażowe, podręczniki, notatniki, notesy, okładki,
obwoluty, ołówki, papier, papier do elektrokardiografów, papier
do maszyn rejestrujących, papier do pisania, papier higieniczny,
papier listowy, papeteria, pióra, skrypty, 35 reklama, prace biurowe,
plakaty reklamowe, organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo‑technicznych oraz zarządzanie tymi
wystawami, organizacja i prowadzenie reklamy wystaw, pokazów,
seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń oraz prowadzenie
działalności informacyjnej, usługi marketingowe, promocja sprzeda‑
ży, 41 usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego polegają‑
ce na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów ma‑
gisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów
i szkoleń specjalistycznych, usługi w zakresie organizacji seminariów,
sympozjów, konferencji i zjazdów w celach naukowych i edukacyj‑
nych, usługi biblioteczne realizowane w ramach ogólnokrajowego
systemu bibliotecznego polegające na udostępnianiu i prezentacji
zbiorów, promocja zdrowia, usługi w zakresie działalności wydawni‑
czej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia i promowania kadr
naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych, porad‑
nictwo zawodowe.
(111) 304539
(220) 2016 12 14
(151) 2017 07 28
(441) 2017 02 27
(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540)
(540)

(210) 465170

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 03.07.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicz‑
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nej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herba‑
tami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pi‑
wem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchenny‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ‑
kami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, 37 ładowanie akumulatorów samo‑
chodowych, ładowanie silników elektrycznych, stacje obsługi (stacje
benzynowe), usługi myjni pojazdów, usługi tankowania benzyną pojaz‑
dów silnikowych, 43 rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwa‑
cje hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwatero‑
wania tymczasowego, usługi hotelowe.

(111) 304540
(220) 2016 12 14
(210) 465171
(151) 2017 07 28
(441) 2017 02 27
(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540) THE WHITE TIGERS
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, koncerty mu‑
zyczne na żywo, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, organi‑
zacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk, pokazów
spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, tele‑
turniejów z interaktywnym udziałem słuchaczy i widzów, produkcja
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań
muzycznych, prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywko‑
wych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycz‑
nych, wystawianie przedstawień artystycznych, występy grup mu‑
zycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy zespołów
muzycznych na żywo.
(111) 304541
(220) 2016 12 27
(210) 465645
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 17
(732) BOŻEK‑STASIAK MAGDALENA MINTI SHOP, Lublin, PL.
(540) MINTI SHOP
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów,
4 świece i knoty do oświetlania, 35 usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych.
(111) 304542
(220) 2017 01 09
(210) 466029
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 10
(732) FIRMA INŻYNIERSKA STIM A. CZERNY, A. TARNOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Bytom, PL.
(540) Stim
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 6 przepustnice, zawory zwrotne, kulowe, odcinające,
zawory bezpieczeństwa, przezierniki, zasuwy wszystkie metalowe,
7 filtry jako części maszyn i silników, wkłady do maszyn filtrujących,
odpowietrzacze, odwadniacze pary wodnej i powietrza, pompy
kondensatorów wody i powietrza, regulatory temperatury pary,
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wody i powietrza jako części maszyn, separatory, 9 poziomowskazy
rurkowe szklane, refleksyjne, transparentne, magnetyczne, zawory,
11 filtry jako części instalacji przemysłowych i domowych, filtry po‑
wietrza do klimatyzacji, schładzacze pary wodnej, stacje redukcyjno
‑schładzające, zawory regulacyjne i redukcyjne z napędem elektrycz‑
nym i pneumatycznym dla pary, wody i powietrza.

(111) 304543
(220) 2017 01 10
(210) 466111
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE o smaku
czekoladowym ODKRYJ NADZIANE PYSZNOŚCI SŁODKA
TAJEMNICA
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, brązowy,
ciemnobrązowy, jasnobrązowy, biały, czarny
(531) 02.01.01, 01.05.23, 04.05.02, 16.03.17, 08.01.10, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
(111) 304544
(220) 2017 01 10
(210) 466125
(151) 2017 11 02
(441) 2017 05 08
(732) ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) IP INTER PROJEKT GRUPA INTER PROJEKT
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, sklepów
detalicznych oraz za pośrednictwem systemu telezakupów, przy wy‑
korzystaniu komunikacji komputerowej, sieci komputerowej i telewi‑
zji interaktywnej, sklepu on‑line, z towarami: podzespoły i akcesoria
komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji, urządzenia,
materiały i akcesoria do konstrukcji teleinformatycznych sieci bezprze‑
wodowych, systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem
informacji w sieciach teleinformatycznych‑routerów, elementy i ak‑
cesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria do konstrukcji
informatycznych sieci o zasięgu lokalnym, sieci miejskich i sieci roz‑
ległych, urządzenia telekomunikacji IP, w tym urządzenia do trans‑
misji głosu i obrazu w sieciach komputerowych, modemy, monitory
komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów
scalonych, płytki półprzewodnikowe‑chipy, półprzewodniki, central‑
ne jednostki przetwarzania, w tym procesory, przekaźniki sygnałów
elektronicznych, moduły ładowalne, w tym publikacje elektroniczne,
maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla
przemysłu i handlu, w tym kasy fiskalne, maszyny księgujące, maszyny
liczące, maszyny faksymilowe, maszyny sumujące, aparaty radiowe,
aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefonicz‑
na, aparatura radiotelegraficzna, maszty radiotelegraficzne, przewody
telegraficzne, przewody telefoniczne, przenośne telefony, nadajniki
telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do łączności radiowej, odbiorniki radiowe, anteny i maszty antenowe
do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubo‑
we, telegrafy, telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami
zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli elek‑
trycznych, złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi instalowania,
konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany,
usługi w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesy‑
łowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy
maszyn i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi tele‑
komunikacyjne, usługi telegraficzne oraz usługi obejmujące: łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, łączność radiową, łączność tele‑
foniczną, łączność telegraficzną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę
elektroniczną, połączenia i trasy połączeń (usługi) dla telekomunikacji,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem tele‑
komunikacji, przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową,
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, radiofo‑
nię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia
przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków
łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje oprogramo‑
wania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowe‑
go, projektowanie oprogramowania komputerowego i projektowanie
systemów komputerowych w dziedzinie łączności bezprzewodowej,
wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, anali‑
zy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, kon‑
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
danych przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów,
usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane,
analizy i badania techniczne w dziedzinie łączności bezprzewodowej.

(111) 304545
(220) 2017 01 12
(210) 466181
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 31
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, PL.
(540) GRUNT TO WIEDZA
(540)

Kolor znaku: granatowy, brązowy, pomarańczowy
(531) 16.03.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.19, 27.05.01, 26.11.03,
26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie działalności promocyjnej, marketingo‑
wej, prowadzenie komunikacji marketingowej oferty produktowej‑
‑nawozów, w tym również przy wykorzystaniu internetowych środ‑
ków komunikacji‑dedykowane portale internetowe, portale wiedzy
o ofercie produktowej nawozów i ich wykozystaniu w nawozeniu,
publikowanie tekstów reklamowych, promocyjnych, handlowych,
rozpowszechnianie, rozdawanie materiałów reklamowych, pro‑
mocyjnych takich jak: katalogi, broszury, ulotki, kalendarze, dłu‑
gopisy, pióra, odzież, nakrycia głowy, koszulki, daszki, kubki, ma‑
skotki reklamowe, gry tematyczne reklamowe, promocja wiedzy
o nowoczesnym rolnictwie i nawożeniu, 41 organizacja konferencji,
sympozjów, 42 usługi naukowe i techniczne, usługi analizy gleby,
prowadzenie i nadzorowanie programów badawczych skierowanych
dla rolnictwa‑analizy zasobności gleby, usługi opracowywania map
zasobności gleby na potrzeby rolnictwa.
(111) 304546
(220) 2017 01 13
(210) 466247
(151) 2017 11 03
(441) 2017 05 22
(732) RUGAŁA JANUSZ ARCOTECH, Opole, PL.
(540) Transa Electronics
(510), (511) 7 elektryczne mopy parowe, 35 sprzedaż hurtowa i deta‑
liczna mopów parowych.
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(111) 304547
(220) 2017 01 19
(210) 466418
(151) 2017 11 06
(441) 2017 04 18
(732) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki, PL.
(540) Cepelio Almusso
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, czerwony, pomarańczowy,
żółty, zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.07.01, 25.07.08, 03.01.24, 03.01.25, 03.07.03,
03.07.24, 26.11.08, 26.11.12, 05.13.25, 05.05.20, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 16 papierowe artykuły higieniczne w tym: ręczniki pa‑
pierowe, papier toaletowy, ręczniki kuchenne, chusteczki, serwetki,
bielizna stołowa papierowa, ręczniki papierowe, papier toaletowy,
chusteczki papierowe nasączone płynami kosmetycznymi.
(111) 304548
(220) 2017 01 19
(210) 466434
(151) 2017 11 28
(441) 2017 06 05
(732) FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWÓJ STARTUP,
Warszawa, PL.
(540) TWÓJ STARTUP
(540)

Kolor znaku: biały, szary, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalno‑
ści gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działal‑
ności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania persone‑
lem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja
stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], po‑
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych. publiko‑
wanie tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia‑
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketin‑
gowe, usługi podatkowe, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposaże‑
nia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, foto‑
grafia, fotoreportaże, informacja o edukacji, komputerowe przygo‑
towanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
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kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia‑
łem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferen‑
cji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa‑
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie sce‑
nariuszy, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, pu‑
blikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany
edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
trenerskie, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 45 usługi prawne,
badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, li‑
cencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, prawne
administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], sprawy sporne, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami
autorskimi.

(111) 304549
(220) 2017 01 25
(210) 466597
(151) 2017 10 27
(441) 2017 06 26
(732) GURZYŃSKA IZABELA NITROSYSTEM, Małki, PL.
(540) TurboGrosik Energy Drink
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 304550
(220) 2017 02 06
(210) 467129
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.
(540) dynamax
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 chemiczne środki organiczne do czyszczenia, prepa‑
raty zapobiegające powstawaniu plam, preparaty zapobiegające
powstawaniu pleśni, kity dla celów przemysłowych, lepiki, kleje dla
celów przemysłowych, spoiwa do naprawy powierzchni, powłoki
ochronne do budynków (inne niż farby i oleje), 2 bejce, farby, lakiery,
pokosty, powłoki ochronne do budynków (farby), preparaty zapobie‑
gające powstawaniu rdzy, 3 środki do czyszczenia, środki do mycia,
środki do wybielania, środki do prania, preparaty do usuwania plam,
środki do usuwania kamienia, preparaty do odtłuszczania, prepara‑
ty do neutralizacji powierzchni, środki do renowacji, konserwacji,
pielęgnacji powierzchni, środki do nabłyszczania, pastowania po‑
wierzchni, środki antystatyczne, środki i preparaty do dezynfekcji,
środki i preparaty bakteriobójcze, środki i preparaty grzybobójcze,
dezodoranty pomieszczeń i pojazdów, środki do odświeżania powie‑
trza, ściereczki, żele, płyny i proszki do czyszczenia, toaletowe środ‑
ki sanitarne, kosmetyki samochodowe, 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, dezodo‑
ranty osobiste, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednic‑
twem sieci Internet produktów wytworzonych z wykorzystaniem
nanotechnologii, środków do czyszczenia, ochrony i konserwacji,
środków do mycia, środków do dezynfekcji, bakteriobójczych i grzy‑
bobójczych, farb i lakierów, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za po‑
średnictwem sieci Internet kosmetyków samochodowych, sprzedaż
hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet środków
do mycia ciała, włosów, zębów.
(111) 304551
(151) 2017 11 21

(220) 2017 02 09
(441) 2017 07 24

(210) 467358
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(732) Global Water Solutions Ltd., St. Helier, JE.
(540) globalwater solutions ltd.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 29.01.13, 01.05.01, 01.05.10, 27.05.01
(510), (511) 11 odpowietrzniki do użytku z Instalacjami służący‑
mi do dystrybucji wody, odpowietrzniki do użytku z instalacjami
służącymi do zaopatrywania w wodę, urządzenia do dystrybucji
wody, urządzenia zaopatrzające w wodę, urządzenia do dystry‑
bucji wody [automatyczne], automatyczne urządzenia do zaopa‑
trywania inwentarza żywego w wodę, automatyczne instalacje
do zaopatrywania roślin w wodę, automatyczne instalacje do za‑
opatrywania drobiu w wodę, automatyczne instalacje nawadnia‑
jące, automatyczne instalacje do zaopatrywania trzody chlewnej
w wodę, automatyczne instalacje do zaopatrywania bydła w wodę,
czyste komory (instalacje sanitarne), dystrybutory schłodzonej
i oczyszczonej wody, uchwyty do spłuczek, dźwignie do spłuczek,
cysterny, instalacje do schładzania wody, ozdobne fontanny oraz
systemy do nawadniania i irygacji, urządzenia do dostarczania
wody pitnej, instalacje do zaopatrywania w wodę pitną, apara‑
tura do fumigacji, nie do celów medycznych, hydranty, hydranty
do zaopatrywania w wodę, urządzenia do schładzania wody, urzą‑
dzenia jonizujące wodę, przenośne wanienki do stóp, ciśnieniowe
zbiorniki wodne, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno‑kanalizacyjna, urządzenia rozpylające będące częściami in‑
stalacji wodociągowych, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie SPA,
urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, filtry siatkowe
do linii wodnych, zawory do kontroli temperatury [części instalacji
wodociągowych], akcesoria końcowe do zasilania w wodę, zawory
stanowiące części systemów zraszaczy, reduktory wiru, agregaty
do schładzania wody, zbiorniki na wodę, rury wodociągowe, za‑
wory do kontroli wody, zawory kontrolujące wodę do zbiorników
z wodą, chłodnie kominowe, urządzenia do schładzania wody,
instalacje do schładzania wody, dystrybutory wody, urządzenia
rozprowadzające wodę (automatyczne), instalacje rozprowadzają‑
ce wodę, urządzenia pobierające wody, urządzenia do mieszania
wody, instalacje do mieszania wody, instalacje do oczyszczania,
odsalania i uzdatniania wody, urządzenia zaopatrujące w wodę, in‑
stalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do automatycznego
podlewania.
(111) 304552
(220) 2015 12 14 K
(210) 466641
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH.
(540) DELICADOS
(510), (511) 34 tytoń, surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym,
wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodziel‑
nego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka,
papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycz‑
nych), papierosy elektroniczne, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy
elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papie‑
rosach elektronicznych, przybory dla palaczy, bibułka do papiero‑
sów, ustniki do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń
nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych,
popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 304553
(220) 2017 02 10
(210) 467459
(151) 2017 10 12
(441) 2017 06 26
(732) NAVAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NAVAR
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(540)

(732) JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) jetline
(540)

Kolor znaku: granatowy, fioletowy, różowy
(531) 26.04.01, 26.04.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowa‑
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, ocena i wycena nieruchomo‑
ści, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieru‑
chomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi,
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa‑
mi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biuro‑
wymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, kompleksów
budynków, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie
lokalami mieszkalnymi, 37 budowa domów, budowa nieruchomości
mieszkalnych, przemysłowych, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie stawia‑
nia budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości,
usługi związane z naprawą budynków, 39 magazynowanie, maga‑
zynowanie towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, organizowanie transportu, spedycja, spedycja ładun‑
ków, spedycja towarów, transport, transport drogowy, transport ma‑
teriałów budowlanych, usługi spedycji, usługi transportowe.
(111) 304554
(220) 2017 02 13
(210) 467551
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIOSOFT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żyw‑
ność dietetyczna, żywność do celów medycznych, płyny, krople,
żele, emulsje, aerozole do celów medycznych, plastry do celów me‑
dycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
maści i żele do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne.
(111) 304555
(220) 2017 02 14
(210) 467573
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 24
(732) SUZDALEWICZ RYSZARD SUREX‑FIRMA RODZINNA,
Bielsko-Biała, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, brązowy, pomarańczowy, zielony,
niebieski, czerwony, beżowy
(531) 29.01.15, 04.01.04, 01.01.05, 01.01.15, 17.02.25
(510), (511) 13 artykuły pirotechniczne‑petardy, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej artykułów pirotechnicznych‑petard dla osób
trzecich.
(111) 304556
(151) 2017 10 30
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(220) 2017 02 16
(441) 2017 07 10

(210) 467710

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 16 papier i karton, artykuły papiernicze, materiały intro‑
ligatorskie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały opakowaniowe, materiały piśmiennicze, materiały drukowa‑
ne, czcionki drukarskie, matryce, sprzęt i urządzenia biurowe, w tym
urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urzą‑
dzenia i maszyny do introligatorstwa, urządzenia i maszyny do po‑
wielania, 20 stoiska wystawowe, stojaki reklamowe, stojaki i półki,
dekoracje, maszty flagowe, palety transportowe, tablice ogłoszenio‑
we, 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, usługi marketingo‑
we na rzecz osób trzecich, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie
zarządzania nie ujęte w innych klasach, usługi public relations, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
powielania dokumentów, wynajem tablic reklamowych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklamy telewizyjne i ra‑
diowe, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, 36 doradztwo finansowe, pośrednictwo w sprawach fi‑
nansowych, pośrednictwo w sprawach nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach ubezpieczeń, organizowanie finansowania projektów
budowlanych, 37 usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane
i wykończeniowe, usługi instalacyjne w zakresie instalacji infrastruk‑
tury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biuro‑
wych i pomieszczeń gospodarczych, budownictwo, konsultacje bu‑
dowlane, 40 usługi drukowania, drukowanie litograficzne, offsetowe,
szablonów, zdjęć, laminowanie, składanie materiałów na zamówienie
dla osób trzecich, usługi w zakresie foto kompozycji, usługi poligraficz‑
ne, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie opro‑
gramowania komputerowego, instalacje oprogramowania kompute‑
rowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, rejestracja
i pośrednictwo w sprzedaży i instalacji domen internetowych, konser‑
wacja oprogramowania komputerowego, pośrednictwo w sprzedaży
i instalacji certyfikatów ssl, powielanie oprogramowania kompute‑
rowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji mobilnych, wy‑
pożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w za‑
kresie technologii informacyjnej, architektura, doradztwo architek‑
toniczne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
oprogramowanie jako usługa, prace badawczo‑rozwojowe nad no‑
wymi produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich oraz późniejsza obsługa techniczna
we wskazanym zakresie, usługi projektowania graficznego, w tym gra‑
fiki komputerowej, wzornictwo przemysłowe.
(111) 304557
(220) 2017 02 20
(210) 467878
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) WILUŚ STEFAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO‑USŁUGOWY WIMED,
Bydgoszcz, PL.
(540) wimed
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlano‑remontowe w zakresie budynków,
prace konserwatorskie budynków, dekarstwo i blacharstwo w zakre‑
sie budynków, dekoratorstwo wnętrz.
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(111) 304558
(220) 2017 02 20
(210) 467899
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 24
(732) PANEK PRZEMYSŁAW, ZATORSKA MAGDALENA DWA JABŁKA
KONSTRUKCJE SPÓŁKA CYWILNA, Pilica, PL.
(540) DWA JABŁKA KONSTRUKCJE
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, szary, biały
(531) 27.05.01, 05.07.13, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
nawozy do użyźniania gleby, 5 środki do zwalczania robactwa, fungicy‑
dy, herbicydy, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze,
leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, na‑
turalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 37 usługi
budowlane, usługi instalacyjne w zakresie rolnictwa i budownictwa,
44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 304559
(220) 2017 02 22
(210) 467970
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) The Juice Plus+ Company, LLC, Collierville, US.
(540) TOWER GARDEN BY JUICE PLUS+
(510), (511) 7 silnikowe pompy wodne do zastosowania w ogrodnic‑
twie jako części urządzeń hydroponicznych, 9 elektryczne urządze‑
nia sterujące do systemów nawadniających dla roślin zastosowane
w urządzeniach hydroponicznych, 20 plastikowe, pionowe podpory
do wsparcia i wzrostu różnych roślin, podpory do roślin, niemetalo‑
we podpórki do roślin, 21 podpórki i uchwyty do kwiatów i roślin,
donice i stojaki do roślin jako części urządzeń hydroponicznych.
(111) 304560
(220) 2017 02 22
(210) 468000
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL.
(540) globtra
(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, ciemnoszary
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama w Internecie, zarządzanie i obsługa zespołów
tłumaczy, 41 usługi tłumaczeniowe, interpretacje językowe, 42 opro‑
gramowanie i usługi służące do tłumaczeń.
(111) 304561
(220) 2017 02 23
(210) 468009
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) BRUK‑BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) ARCHITECTOR
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe
w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe‑stopnie schodo‑
we, elementy fasadowe i ogrodzeniowe.
(111) 304562
(220) 2017 02 27
(210) 468164
(151) 2017 11 23
(441) 2017 07 31
(732) FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ FAMET SPÓŁKA
AKCYJNA, Kędzierzyn Koźle, PL.
(540) FAMET
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.09
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(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe ciśnienio‑
we, zbiorniki metalowe bezciśnieniowe, silosy metalowe, cysterny
metalowe, pojemniki metalowe, kontenery metalowe, bimetalowe
rury żebrowane wytłaczane, bimetalowe rury żebrowane nawijane,
bimetalowe rury żebrowane z naciętymi żebrami, bimetalowe rury
żebrowane z pochylonymi żebrami, bimetalowe rury żebrowane
z pierścieniami podporowymi, bimetalowe rury żebrowane z metali‑
zowanymi końcówkami, bimetalowe rury żebrowane z końcówkami
wyposażonymi w płaszcz aluminiowy, 7 części do maszyn do budo‑
wy dróg, części do maszyn budowlanych i przeładunkowych, bębny
gładkie do walców drogowych, bębny z ubijakami do walców dro‑
gowych, korpusy maszyn budowlanych oraz ich elementy takie jak:
ramy, jarzma, wałki wibracyjne, czerpaki i chwytaki, zbiorniki hydrau‑
liczne, wysięgniki i ramy do ciężkich maszyn przeładunkowych, ubi‑
jaki do gruntu i części do ubijaków, części do koparek do gruntu, czę‑
ści do elektrowni wiatrowych, części do generatorów prądu, korpusy
generatorów elektrycznych, gondole do turbin wiatrowych, turbiny
wiatrowe, filtry gazu jako części maszyn, maszyny elektromechanicz‑
ne dla przemysłu chemicznego, obrabiarki, urządzenia dźwigowe,
11 aparatura i urządzenia chłodnicze, chłodnice powietrzne (wymien‑
niki ciepła chłodzone powietrzem) w układzie poziomym, chłodnice
powietrzne w układzie dachowym, elementy do chłodnic powietrz‑
nych w postaci wiązek rurowych z rurami żebrowanymi, wentylatory,
żaluzje i komory powietrzne, płaszczowo‑rurowe wymienniki ciepła
z rurami prostymi i stałymi dnami sitowymi, płaszczowo‑rurowe wy‑
mienniki ciepła z U‑rurami, płaszczowo‑rurowe wymienniki ciepła
z rurami prostymi i głowicą pływającą, płaszczowo‑rurowe wymien‑
niki ciepła z kompensatorami falistymi, wysokoprężne i niskoprężne
podgrzewacze regeneracyjne dla energetyki, rekuperatory ciepła,
aparatura do destylacji, wieże do destylacji, generatory pary, apara‑
tura do suszenia, urządzenia do oczyszczania ścieków, wytwornice
pary, 37 instalowanie maszyn przemysłowych, instalowanie sprzętu
i wyposażenia metalowego, 39 transport rzeczny, transport rzeczny
barkami, 40 obróbka mechaniczna metali, czyszczenie metali, nakła‑
danie powłok na metale, cięcie metali laserem, spawanie, kucie me‑
tali, wytłaczanie i walcowanie metali, obróbka mechaniczna elemen‑
tów metalowych, piaskowanie elementów metalowych, 42 usługi
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technicz‑
nego, prace badawczo‑rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
badania i analizy techniczne, 43 wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.

(111) 304563
(220) 2017 02 27
(210) 468167
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dziennik Gazeta Prawna
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, po‑
radniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, książki,
materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymienno‑
kartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządza‑
nia i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodar‑
czej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą‑
dzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych,
przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania ma‑
teriałów reklamowych, usługi promocyjne, 38 zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do por‑
tali internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie informacji
tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie
przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazy‑
wania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów
i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegający na tworze‑
niu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwo‑
ścią elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on‑line książek i pe‑
riodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym
nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informa‑
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tycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie
produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno
‑szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji, semina‑
riów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywkowe,
działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania konkur‑
sów, plebiscytów i rankingów.

(111) 304564
(220) 2017 02 28
(210) 468238
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) MALINOWSKA EWELINA KURS SERCA, Gdynia, PL.
(540) Kurs Serca
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 obrazy, obrazy artystyczne, akwarele, reprezentacje
graficzne obrazów i rysunków, oprawki na zdjęcia lub obrazy, 35 gro‑
madzenie, na potrzeby osób trzecich, towarów takich jak dzieła sztu‑
ki w celu umożliwienia klientom obejrzenia i dokonania zakupu
tych towarów w dogodnych warunkach w sklepie, galerii sztuki lub
drogą online, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także
online w zakresie dzieł sztuki (w tym obrazów), usługi reklamowe
i promocyjne, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamo‑
wych także w sieciach komunikacji o zasięgu globalnym, 41 kursy
szkoleniowe, kursy edukacyjne, szkolenia, kursy samoświadomości,
kursy edukacyjne w zakresie malarstwa, usługi edukacyjne związa‑
ne z malowaniem, szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, edu‑
kacja w dziedzinie sztuki, edukacji w dziedzinie samoświadomości
i psychologii, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, świadczenie
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, malowanie portretów, edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, wystawy sztuki, usługi
galerii sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki.
(111) 304565
(220) 2017 03 02
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 03
(732) Marczak Wiesław, Warszawa, PL.
(540) M maropak
(540)

(210) 468307

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych
do przechowywania i do przenoszenia dla przemysłu kosmetycz‑
nego, spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, agroche‑
micznego, motoryzacyjnego, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, kanistry
z tworzyw sztucznych, pojemniki z tworzyw sztucznych na leki
do użytku handlowego, pojemniki na ciecze z tworzyw sztucznych
inne niż do użytku domowego lub użytku kuchennego, kształtowa‑
ne termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych inne niż do użytku
domowego lub kuchennego, pudełka z tworzyw sztucznych, plasti‑
kowe zamknięcia do butelek, zakrętki i zamknięcia z tworzyw sztucz‑
nych do butelek i pojemników, zamknięcia z tworzyw sztucznych
do butelek i pojemników zabezpieczające je przed dziećmi, nakrętki
z tworzyw sztucznych do butelek, samozamykające ochronne na‑
sadki z tworzyw sztucznych do użytku z nakrętkami, 21 opakowa‑
nia i pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym i w kuchni,
butelki z tworzyw sztucznych, butelki elastyczne z wyciskaczem
[puste], butelki na preparaty farmaceutyczne sprzedawane puste,
butelki na napoje z tworzyw sztucznych [puste], bidony [puste], po‑
jemniki z tworzyw sztucznych termoizolacyjne, pudełka na pigułki
do użytku osobistego, atomizery do użytku w gospodarstwie do‑
mowym, butelki, słoiczki, pudełka, pojemniki z tworzyw sztucznych
wraz z aplikatorami w formie pompek, roll‑on i atomizerów do do‑
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zowania kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, dozowniki
z tworzyw sztucznych do detergentów, dozowniki z tworzyw sztucz‑
nych do płynów stosowane z butelkami, osobiste dozowniki z two‑
rzyw sztucznych do tabletek lub pigułek, do użytku domowego,
35 promocja sprzedaży, organizowanie wystaw i targów dla celów
promocyjnych i handlowych, pośrednictwo handlowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
sprzedaży takich towarów jak: opakowania i pojemniki z tworzyw
sztucznych do przechowywania i do przenoszenia dla przemysłu
kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego,
agrochemicznego, motoryzacyjnego, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucz‑
nych, kanistry z tworzyw sztucznych, pojemniki z tworzyw sztucz‑
nych na leki do użytku handlowego, pojemniki na ciecze z tworzyw
sztucznych inne niż do użytku domowego lub użytku kuchennego,
kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych inne niż
do użytku domowego lub kuchennego, pudełka z tworzyw sztucz‑
nych, plastikowe zamknięcia do butelek, zakrętki i zamknięcia
z tworzyw sztucznych do butelek i pojemników, zamknięcia z two‑
rzyw sztucznych do butelek i pojemników zabezpieczające je przed
dziećmi, nakrętki z tworzyw sztucznych do butelek, samozamykają‑
ce ochronne nasadki z tworzyw sztucznych do użytku z nakrętkami,
opakowania i pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym
i w kuchni, butelki z tworzyw sztucznych, butelki elastyczne z wyci‑
skaczem [puste], butelki na preparaty farmaceutyczne sprzedawa‑
ne puste, butelki na napoje z tworzyw sztucznych [puste], bidony
[puste], pojemniki z tworzyw sztucznych termoizolacyjne, pudełka
na pigułki do użytku osobistego, atomizery do użytku w gospodar‑
stwie domowym, butelki, słoiczki, pudełka, pojemniki z tworzyw
sztucznych wraz z aplikatorami w formie pompek, roll‑on i atomi‑
zerów do dozowania kosmetyków i produktów do pielęgnacji cia‑
ła, dozowniki z tworzyw sztucznych do detergentów, dozowniki
z tworzyw sztucznych do płynów stosowane z butelkami, osobiste
dozowniki z tworzyw sztucznych do tabletek lub pigułek, do użyt‑
ku domowego, 42 usługi projektowania związane z opakowaniami,
usługi technologiczne w zakresie opakowań.

(111) 304566
(220) 2017 03 02
(210) 468311
(151) 2017 11 14
(441) 2017 06 05
(732) GABRYŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE PIONEX, Bielsko-Biała, PL.
(540) Chemia Bielsko
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kity szklarskie, kleje do płytek ściennych, kleje i pre‑
paraty 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 lakie‑
rów, spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej-) z wyjątkiem
farb, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje kle‑
jące], środki chemiczne dla przemysłu, środki do konserwacji betonu,
z wyjątkiem farb i olejów, 2 środki do konserwacji drewna, farby i far‑
by mocno rozcieńczone, mieszanki gruntujące, lakier asfaltowy, lakier
bitumiczny, oleje do konserwacji drewna, podkłady, bejce, preparaty
ochronne do metali, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakie‑
rów, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, farby akrylowe,
emulsje w postaci farb, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie,
kit, materiały do uszczelniania okien i drzwi, uszczelnienia przeciw
przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia wodoodporne, wypełnie‑
nia do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne, izolacja do ce‑
lów budowlanych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie,
izolacyjne masy uszczelniające, materiały do uszczelniania okien
i drzwi, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne do dachów, pianka

1448

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka poliuretanowa o małej
gęstości do izolacji, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji
okien dachowych, powłoki izolacyjne, uszczelnienia przeciw prze‑
ciągom w postaci taśm, zaprawy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne,
gruba folia polipropylenowa inna niż do pakowania, folia poliureta‑
nowa, inna niż do pakowania, uszczelniacz do połączeń, materiały
uszczelniające, materiały do uszczelniania, masy uszczelniające,
klejące mieszanki uszczelniające, kit uszczelniający, kity silikonowe,
35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
[handel], zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych.

(111) 304567
(220) 2017 03 03
(210) 468370
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) RUDA ŚLĄSKA PROPERTY KLP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RUDA ŚLĄSKA PLAZA
(540)

(531) 15.07.01, 15.07.09, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania oraz zarejestro‑
wane na nośnikach komputerowych, karty kodowane, 16 publikacje
drukowane, ulotki, biuletyny informacyjne, plakaty, katalogi, mate‑
riały reklamowe z papieru i z tektury, kalendarze, materiały promo‑
cyjne drukowane, fotografie, materiały papiernicze, tablice ogłosze‑
niowe z papieru lub z tektury, drukowane karty informacyjne, karty
okolicznościowe, karty upominkowe, karty przedpłacone do zaku‑
pów niekodowane magnetycznie, 35 administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo‑rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowy‑
mi, usługi sprzedaży także za pośrednictwem Internetu świadczone
przez sklepy spożywcze, sklepy z odzieżą, sklepy z obuwiem, skle‑
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 arty‑
kuły dla palaczy, sklepy z chemią gospodarczą, księgarnie, sklepy
z wyposażeniem domu, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, sklepy z pie‑
czywem, 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 przedsiębiorstw handlowych, usługowych,
gastronomicznych, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, pro‑
wadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, wynaj‑
mowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, wynajmowa‑
nie powierzchni na cele reklamowe, reklama na billboardach, pokazy
towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tek‑
stów reklamowych, aktualizowanie informacji w komputerowej ba‑
zie danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych,
usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji
sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, pro‑
wadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie dekoracji wy‑
staw i witryn sklepowych, prowadzenie, przygotowywanie i organi‑
zowanie imprez, pokazów handlowych i targów handlowych w ce‑
lach komercyjnych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
i prowadzenie programów lojalnościowych, wprowadzanie na rynek
nowych towarów, usługi w zakresie budowania marki oraz zwięk‑
szania jej znajomości, zarządzanie hotelami, usługi w zakresie ad‑
ministrowania i zarządzania obiektami sportowymi, rozrywkowymi
i rekreacyjnymi, 36 zarządzanie nieruchomościami, wydzierżawianie
i wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biuro‑
wej, wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, pośrednictwo w dziedzinie nieruchomości, informacja
o nieruchomościach, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych i po‑
wierzchni magazynowych, prowadzenie parkingów, dostarczanie
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zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrum
handlowym, usługi magazynowania towarów, pakowania i prze‑
pakowywania, 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 fe‑
stynów, publikacje elektroniczne on‑line, usługi w zakresie prowa‑
dzenia sal kinowych, usługi w zakresie wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja
nagrań audio i video, usługi fotograficzne, wydawanie ulotek, ksią‑
żek i tekstów innych niż reklamowe, usługi szkoleniowe w zakresie
sprzedaży, reklamy i marketingu, wypożyczanie sprzętu sportowe‑
go.

(111) 304568
(220) 2017 03 03
(151) 2017 11 23
(441) 2017 07 31
(732) WÓJCIŃSKA EWA, Oleśnica, PL.
(540) DOLMAT
(540)

(210) 468388

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy‑
burzeniowe, usługi związane z naprawami w zakresie przywracania
obiektów do stanu używalności po jego zużyciu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu się jakości, usługi instalacyjne, czyszczenie i konserwa‑
cja obiektów w ich pierwotnym stanie bez zmiany ich cech, usługi
polegające na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi
związane naprawami w zakresie elektryczności, umeblowania, przy‑
rządów, narzędzi, wynajmowanie, wypożyczanie maszyn budow‑
lanych, doradztwo, konsultacje oraz informacje w zakresie wymie‑
nionych tu usług zawartych w klasie 37, 39 transport, składowanie
towarów, usługi związane z pakowaniem towarów przed wysyłką,
dostawa towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespon‑
dencyjnie, dostarczanie wiadomości, logistyka transportu, spedycja,
usługi kurierskie (wiadomości lub towary), usługi rozładunku towa‑
rów, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing pojazdów, magazynów,
doradztwo, konsultacje oraz informacje w zakresie wymienionych
tu usług zawartych w klasie 39, 40 obróbka i przetwarzanie mate‑
riałów, usługi zawiązane z obróbką drewna, produkcja rzemieślnicza
na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, dorabia‑
nie kluczy oraz kluczy zapasowych, wynajmowanie, wypożyczanie
sprzętu maszynowego do montażu, doradztwo, konsultacje oraz in‑
formacje w zakresie wymienionych tu usług zawartych w klasie 40,
44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, usługi związane z uprawą
roślin, usługi z zakresu szkółek roślin, usługi związane z kompozy‑
cjami roślinnymi (kompozycje kwiatowe), projektowanie ogrodów,
wynajmowanie urządzeń rolniczych i narzędzi ogrodowych, doradz‑
two, konsultacje oraz informacje w zakresie wymienionych tu usług
zawartych w klasie 44.
(111) 304569
(220) 2017 03 27
(210) 468398
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) N PARK
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12
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(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj., usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 304570
(220) 2017 03 03
(210) 468421
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) president
(510), (511) 9 radiokomunikacja (aparatura) przenośna, radia dwu‑
kierunkowe, włączając radia CB, radia o krótkim zasięgu z tunerem
AM/FM oraz opcją informującą o pogodzie oraz o sytuacji na dro‑
gach, radia GMRS o większym zasięgu, radia dla statków, odbiorniki
i akcesoria GPS, modemy, pagery, osprzęt do urządzeń telekomuni‑
kacyjnych, anteny: anteny radiowe, anteny samochodowe, anteny
CB, anteny telekomunikacyjne, 35 eksponowanie towarów pozwa‑
lające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym z ar‑
tykułami, urządzeniami i przyrządami elektrycznymi, elektroniczny‑
mi, fotograficznymi, żeglarskimi, pomiarowymi, sygnalizacyjnymi,
kontrolnymi, urządzeniami do nagrywania, transmisji i reprodukcji
dźwięku i obrazu, nawigacją satelitarną, urządzeniami radiowo
‑telewizyjnymi oraz osprzętem do nich, urządzeniami podłączanymi
do komputera, sprzętem komputerowym oraz osprzętem kompu‑
terowym, antenami CB, radioodbiornikami CB i osprzętem do nich,
usługi reklamy, zarządzanie w działalności handlowej, administro‑
wanie działalności handlowej, usługi agencji reklamowej, profesjo‑
nalne, sporządzanie statystyk, także on‑line, sondaże, badania opinii
publicznej, doradztwo i sporządzanie opinii handlowych, informacja
handlowa, dostarczanie informacji przez sieci telekomunikacyjne
i Internet w celach reklamowych i handlowych, dystrybucja towarów
w celach reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe oraz ogłoszenia
handlowe i reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, po‑
średnictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów, także odpłatne
wykonywanie usług przyjmujących postać danych, tekstu, obrazu i/
lub dźwięku, przy zastosowaniu sieci komputerowych lub telekomu‑
nikacyjnych, marketing bezpośredni, marketing, doradztwo w za‑
kresie zbytu i zakupu, powyższe usługi również dostarczane on‑line
z elektronicznych lub komputerowych baz danych lub Internetu,
wykonywanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów re‑
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, bezpośrednia
reklama on‑line w sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, ofero‑
wanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługa kompilacji ogło‑
szeń reklamowych do użytku w Internecie i w celu wykorzystania
ich w formie stron internetowych, opracowywanie interaktywnego
panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży, bez‑
pośrednia usługa zamawiania towarów i usług za pośrednictwem
komputera, telefonu, radioodbiorników CB,, 38 usługi telekomuni‑
kacyjne: komunikacja wykorzystująca terminale komputera, prze‑
kazywanie danych, tekstu, dźwięku i obrazu, przekazywanie wiado‑
mości i obrazów przy pomocy komputera, usługi radiowe w zakresie
przekazywanie wiadomości, zbieranie, zestawianie, udostępnianie,
przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności
do baz danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłu danych, ta‑
kich jak Internet lub na zapotrzebowanie per faxpolling, przesyłanie
telekopii, przesyłanie danych on‑line, transmisja satelitarna dźwięku
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i obrazu, usługi agencji prasowej i domu mediowego, obsługa tele‑
konferencji, poczta elektroniczna, świadczenie usług on‑line w za‑
kresie tablic ogłoszeń, dostarczanie dostępu do elektronicznych ta‑
blic ogłoszeń on‑line, przesyłanie, dystrybucja i transmisja sygnałów
telewizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych przez bezprzewo‑
dową i/lub kablową sieć cyfrową i analogową, włącznie z operacja‑
mi on‑line i off‑line, także przez komputer, transmisja danych drogą
satelitarną on‑line przez globalną sieć komputerową, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez kom‑
putery, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność radiowa,
łączność telefoniczna, łączność poprzez sieć światłowodów, poczta
elektroniczna, przekaz satelitarny, telefonia komórkowa, wypożycza‑
nie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj‑
nych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej.

(111) 304571
(220) 2017 03 06
(210) 468466
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540) KSIĘSTWO GÓRALSKIE
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje che‑
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środ‑
ki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zapra‑
wy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, samocho‑
dowe mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia, 3 środki wy‑
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszcze‑
nia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, nielecznicze produkty do pielęgnacji nie‑
mowląt, preparaty do mycia pojazdów, 4 oleje przemysłowe i tłusz‑
cze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświe‑
tlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suple‑
menty diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materia‑
ły opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty‑
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników,
fungicydy, herbicydy, kliniczne odczynniki medyczne, preparaty
medyczne, substancje dietetyczne dla niemowląt, odświeżacze po‑
wietrza, apteczki pierwszej pomocy, 6 metale nieszlachetne
i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne budynki me‑
talowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, prze‑
wody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyro‑
by żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), siatki metalowe, siatki dru‑
ciane, kanistry na paliwo, 7 maszyny rolnicze do robót ziemnych,
budowlane dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy,
kompresory i wentylatory, roboty przemysłowe, generatory elek‑
tryczności, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
prądnice, urządzenia do przenoszenia i transportu, automaty
do sprzedaży, betoniarki, cylindry do silników, chłodnice do silni‑
ków, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, drukarki
3D, dźwigi, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzenia napo‑
jów, elektryczne sokowirówki, elektryczne zgrzewarki do tworzyw
sztucznych, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza do silni‑
ków, filtry do maszyn lub silników, frezarki, galwanizacyjne maszyny,
galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne, gaźniki, gąsieni‑
ce gumowe będące częścią maszyn budowlanych, generatory elek‑
tryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników, gwin‑
ciarki, hydrauliczne urządzenia do otwierania bądź zamykania drzwi
i okien, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia
pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył
do czyszczenia, kable sterownicze do maszyn i silników, klisze dru‑
karskie, koła garncarskie, koła maszyn, kołowrotki [przędzenie],
kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory
dla stalowni, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szew‑
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skie [części maszyn], korby [części maszyn], kowarki, krajalnice
do chleba, kultywatory [maszyny], lutlampy [palniki do lutowania],
łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, mani‑
pulatory przemysłowe [maszyny], maszynki do siekania mięsa, ma‑
szynowe koła zamachowe, matryce drukarskie, mieszalniki, miksery
elektryczne, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneuma‑
tyczne, młynki do kawy inne niż obsługiwane ręcznie, młynki
do użytku domowego inne niż ręczne, napędy pedałowe do maszyn
do szycia, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice
[maszyny], noże elektryczne, obudowy [części maszyn], odpowie‑
trzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odpowietrzacze [odga‑
zowywacze] wody zasilającej, odkurzacze, pasy do maszyn, przeno‑
śniki, przecinaki do maszyn, prasy [maszyny do celów
przemysłowych], pompy [maszyny], przesiewacze, przyrządy do za‑
suwania zasłon, sterowane elektrycznie, reduktory ciśnienia [części
maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silni‑
ków elektrycznych, roboty [maszyny], rozdrabniacze [maszyny]
do celów przemysłowych, ruchome chodniki, ruchome schody,
sieczkarnie, silniki do łodzi, silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, smarownice [części maszyn], sprężyny [części maszyn],
stoły do maszyn, tokarki, tłumiki do silników, tłoki [części maszyn
lub silników], urządzenia do czyszczenia parowe, ugniatarki mecha‑
niczne, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do napo‑
wietrzania napojów, urządzenia do malowania, urządzenia do kor‑
kowania butelek, osie do maszyn, urządzenia do tarcia warzyw,
urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności,
wytłaczarki, zawory [części maszyn lub silników], pralki, obrabiarki,
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechani‑
zmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż
ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, części napędów
i silników pojazdów lądowych, pojazdów do poruszania się po wo‑
dzie oraz pojazdów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni
kosmicznej, akcesoria do odśnieżania pojazdów, kompresory po‑
wietrza do pojazdów, kabestany, odkurzacze do pojazdów, 8 narzę‑
dzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała,
brzytwy, maszynki do golenia, podnośniki, 9 urządzenia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ra‑
towania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, ste‑
rowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośni‑
ki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych mo‑
netami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza‑
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, urządzenia do monitorowania niemowląt, gło‑
śniki samochodowe, akumulatory do pojadów, samochodowe ze‑
stawy audio i stereo, autopiloty do statków, kaski, prostowniki, ante‑
ny do pojazdów, nawigacja dla pojazdów, ładowarki do pojazdów,
uchwyty do pojazdów, gniazda samochodowe, gaśnice, czujniki,
trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, 10 urządzenia i przyrządy chi‑
rurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszy‑
wania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspoma‑
gające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia
do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywno‑
ścią seksualną, instrumenty medyczne, aparaty i przyrządy medycz‑
ne, odzież medyczna i obuwie lecznicze, 11 urządzenia do oświetla‑
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, żarówki
oświetleniowe do pojazdów, przenośne lodówki, 12 pojazdy, urzą‑
dzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie,
części do pojazdów lądowych inne niż części napędów i silników,
części do pojazdów do poruszania się po wodzie inne niż części na‑
pędów i silników, części do pojazdów do poruszania się w powietrzu
i w przestrzeni kosmicznej inne niż części napędów i silników, silniki
do pojazdów lądowych, do poruszania się po wodzie, w powietrzu
i w przestrzeni kosmicznej, zapalniczki samochodowe, bagażniki
do pojazdów, zasłony samochodowe, pokrowce na siedzenia samo‑
chodowe, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, dziecięce foteliki
do pojazdów, okładziny do pojazdów, knagi do łodzi, pióra wyciera‑
czek, chlapacze do pojazdów, kołpaki, kontenery do transportu
zwierząt, ramki do tablic rejestracyjnych, wózki do pojazdów, za‑
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główki do pojazdów, łańcuchy samochodowe, poduszki na siedze‑
nia samochodowe, ochraniacze na klamki dla pojazdów, odbijacze
do statków, urządzenia sterowe do pojazdów, spadochrony do stat‑
ków powietrznych, zaciski żeglarskie, 13 broń palna, amunicja i poci‑
ski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, 14 metale szlachetne
i ich stopy, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary
samochodowe, 15 instrumenty muzyczne, 16 papier i karton, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe
z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub do celów do‑
mowych, materiały dla artystów i do rysowania, pędzle, materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucz‑
nych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do dru‑
ku ręcznego, 17 nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta‑
perka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, ma‑
teriały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, elastycz‑
ne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 18 skóra i imitacje
skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymar‑
skie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, kufry, 19 materiały bu‑
dowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w bu‑
downictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, niemetalowe siatki okienne, 22 liny i sznury,
materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem pa‑
pieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tek‑
stylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty,
żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych
ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, siatki
ogrodowe, siatki z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania to‑
warów, siatki wykonane z materiałów innych niż metal i azbest, pa‑
kuły, dachy płócienne do statków, pokrowce na pojazdy, ożaglowa‑
nie, olinowanie, akcesoria holownicze do pojazdów, uszczelnienia
włóknowe do statków, 23 przędza i nici dla włókiennictwa, 24 tek‑
stylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obu‑
wie, nakrycia głowy, wyprawki dla niemowląt, rękawiczki samocho‑
dowe, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy,
27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne mate‑
riały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), dywaniki i maty
samochodowe, maty antypoślizgowe, 28 gry, zabawki i przedmioty
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
sprzęt do gier wideo, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże
owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność
i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio‑
na, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 34 tytoń, przybory dla
palaczy, zapałki, 35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, biura pośrednictwa
pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie stra‑
tegii komunikacyjnych public relations, fakturowanie, fotokopiowa‑
nie, impresariat w działalności artystycznej, obróbka tekstów, kol‑
portaż próbek, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe],
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, telemarketing, usługi aukcyjne,
usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w han‑
dlu, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wy‑
ceny handlowe, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
wynajem fotokopiarek, wynajem bilbordów, wynajmowanie urzą‑
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu‑
dowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamó‑
wień handlowych, promocja sprzedaży, administrowanie sprzeda‑
żą, usługi zarządzania sprzedażą, udzielenie informacji na temat
metod sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
usługi reklamy i marketingu, usługi sprzedaży w sklepie wielobran‑
żowym oraz za pośrednictwem Internetu towarów spożywczych,
wyposażenia wnętrz, narzędzi ręcznych i mechanicznych, artykułów
AGD, artykułów elektronicznych, elektrycznych i budowlanych, ko‑
smetyków, środków czystości i detergentów oraz suplementów die‑
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ty, artykułów leśnych, ogrodniczych i kwiatów ciętych, obuwia, na‑
kryć głowy i ubrań, artykułów dla palaczy, gier, zabawek i artykułów
do zabawy, artykułów i przyrządów gimnastycznych i sportowych,
artykułów do szycia, artykułów żeglarskich, artykułów papierni‑
czych i przyborów szkolnych, książek, wydawnictw, przyborów
do malowania i pisania, instrumentów muzycznych, broni palnej,
amunicji i pocisków, materiałów wybuchowych, sztucznych ogni,
pojazdów i akcesoriów do pojazdów, metali szlachetnych i ich sto‑
pów, wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych i półszlachetnych,
przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, urządzeń,
przyrządów i materiałów medycznych i leczniczych, produktów
i substancji chemicznych, przyrządów naukowych, geodezyjnych
fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, do ważenia, po‑
miarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzeń i przyrządów do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub od‑
twarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych,
płyt kompaktowych, DVD i innych nośników nagrań cyfrowych, me‑
chanizmów do urządzeń uruchamianych monetami, kas rejestrują‑
cych, maszyn liczących, osprzętu do przetwarzania danych, kompu‑
terów, programów komputerowych, urządzeń do gaszenia ognia,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nie‑
ruchomy, 37 usługi budowlane, ciesielstwo, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie
kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie po‑
jazdów, deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i na‑
prawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamanio‑
wych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefo‑
nów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, kon‑
serwacja basenów, konserwacja i naprawa palników, konserwacja
i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silniko‑
wych, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, konsultacje budowlane, lakierowanie,
ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro‑
wych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów,
nadzór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa
i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja zega‑
rów i zegarków, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa obuwia,
naprawa opon, naprawa parasoli, naprawa pomp, naprawa zamków,
naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie
dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie noży,
polerowanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pie‑
luch tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie to‑
nerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo znisz‑
czonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych,
roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie
pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumen‑
tów muzycznych, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, ta‑
picerowanie mebli, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie,
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie ka‑
bli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi de‑
zynsekcyjne inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji
kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii pojaz‑
dów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi
stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie
budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych,
wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldoże‑
rów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem pra‑
lek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczysz‑
czania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wy‑
ważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpiecza‑
nie przed korozją, zamiatanie dróg, 38 telekomunikacja, 39 trans‑
port, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży,
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40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer,
barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie szyb poprzez pokry‑
wanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie,
dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła,
druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie off‑
setowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tka‑
nin, fotograwiura, frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciar‑
stwo, heblowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin,
impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce mate‑
riałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów i żywności, kowal‑
stwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magne‑
sowanie, młynarstwo, mrożenie żywności, nabłyszczanie futer,
niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci, obrębianie tkanin, obrób‑
ka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka mająca
na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka metali, obróbka
skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, oczyszczanie powie‑
trza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie materiałów niebez‑
piecznych, odlewanie metali, odpuszczanie metali, oprawianie dzieł
sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie
materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ścier‑
nymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie,
przeróbki odzieży, przetwarzanie ropy naftowej, przyciemnianie
okien samochodowych, recykling odpadów i śmieci, rymarstwo, sa‑
tynowanie futer, składanie materiałów na zamówienie dla osób trze‑
cich, skórnictwo, snucie osnów [krosna], sortowanie odpadów i ma‑
teriałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], spalanie
śmieci i odpadów, srebrzenie, szlifowanie, szycie odzieży na miarę,
ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, ubój, usługi spawal‑
nicze, usługi technika dentystycznego, usługi w zakresie fotokom‑
pozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiar‑
stwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, uzdatnianie wody
[oczyszczanie wody], wędzenie żywności, wulkanizacja [obróbka
materiałów], wybielanie tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypala‑
nie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie generatorów, wypoży‑
czanie kotłów, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wypożyczanie
urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych,
wypychanie zwierząt [taksydermia], wyrób futer na zamówienie,
wyrób kotłów, wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, wywoły‑
wanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer przed molami,
zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin,
złocenie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro‑
jektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 43 usługi za‑
opatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higie‑
ny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrod‑
nictwem i leśnictwem, 45 usługi prawne, usługi ochrony w związku
z fizyczną ochroną mienia rzeczowego oraz osób, agencje adopcyj‑
ne, agencje matrymonialne, badanie przeszłości osób, biura rzeczy
znalezionych, doradztwo duchowe, doradztwo w zakresie bezpie‑
czeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektual‑
nej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], gaszenie poża‑
rów, konsultacje w zakresie znaków zodiaku, kontrola
bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi praw‑
ne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego,
ochrona osobista, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli,
opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzę‑
tami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie ce‑
remonii religijnych, organizowanie zgromadzeń religijnych, otwie‑
ranie zamków zabezpieczających, pisanie prywatnych listów,
planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, pomoc przy zakła‑
daniu kimono, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób
zaginionych, prawne administrowanie licencjami, prowadzenie ce‑
remonii pogrzebowych, rejestrowanie nazw domen [usługi praw‑
ne], usługi pomocy w sprawach spornych, śledzenie skradzionych
przedmiotów, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomo‑
ści, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi detekty‑
wistyczne, usługi arbitrażowe, usługi doradztwa osobistego w za‑
kresie stylizacji ubioru, usługi kremacyjne, usługi pogrzebowe,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi serwisów społecznościowych on‑line, usługi stróży nocnych,
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usługi w zakresie balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi
wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horosko‑
pów, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie
gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie sejfów, wypożyczanie
strojów wieczorowych, wypuszczanie gołębi na specjalne okazje,
zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 304572
(220) 2017 03 06
(151) 2017 11 16
(441) 2017 06 12
(732) Sebang Global Battery CO., Ltd., Seul, KR.
(540) SEBANG
(540)

(210) 468486

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 baterie, akumulatory elektryczne, ogniwa galwanicz‑
ne, akumulatory elektryczne do pojazdów, baterie z ciekłym elektro‑
litem, baterie elektryczne, baterie do oświetlania, akumulatory roz‑
ruchowe, baterie akumulatorowe, akumulatory kwasowo‑ołowiowe
do użytku w przemyśle samochodowym oraz do głębokich rozłado‑
wań, akumulatory samochodowe, baterie i akumulatory ładowalne.
(111) 304573
(220) 2017 03 06
(210) 468500
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 12
(732) WALICKA‑GÓRCZAK BOŻENA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE, Bytom, PL.
(540) ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCYNY SĄDOWEJ
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01, 16.03.25
(510), (511) 39 transport zwłok, transport sanitarny, 42 badania
w zakresie medycyny sądowej i patomorfologii, badania histopatolo‑
giczne, w tym badania śródoperacyjne (introwe), badania immuno‑
histochemiczne, badania cytologiczne z materiału dostarczonego,
cytologiczne badania ginekologiczne materiału z biopsji, badania
cytologiczne z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod
kontrolą USG, badania autopsyjne, wydawanie opinii z zakresu me‑
dycyny sądowej.
(111) 304574
(220) 2017 03 07
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 12
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Time MILK & HAZELNUT 4 pack
(540)

(210) 468541

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnoniebieski, czerwony, zielony,
żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.19, 24.09.02, 05.07.06,
08.01.21, 08.01.22, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 08.03.01
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 304575
(220) 2017 03 08
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 12
(732) WOJTKOWSKI MARCIN, Łochów, PL.

(210) 468555
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(540) Warzywna Gosposia
(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, suszone owoce i wa‑
rzywa, 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy, sosy.
(111) 304576
(220) 2017 03 08
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) FENOMEN CTH
(540)

(210) 468556

Kolor znaku: biały, ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony
dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, pole‑
rowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje eterycz‑
ne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty
[środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, barw‑
niki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego
[pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bieli‑
zny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do bu‑
tów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą‑
czone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
wosk do depilacji, detergenty inne niż używane w procesach produk‑
cyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby,
mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli
do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kle‑
je do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura],
krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usu‑
wania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznok‑
cie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne
rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, od‑
świeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów nie‑
medycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów per‑
fumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny
po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony prze‑
ciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do ce‑
lów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pu‑
meks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze
[odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, 5 mydła lecznicze.
(111) 304577
(220) 2017 03 08
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) FENOMEN CTH

(210) 468557
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(111) 304579
(220) 2017 03 08
(210) 468568
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) The Brain Genialny Umysł
(540)

(540)

Kolor znaku: biały, ciemnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, szampony dla
zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające, szmin‑
ki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybie‑
lające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające i inne substan‑
cje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa‑
nia i ścierania, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów,
mydła, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo
[perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska,
środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne],
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne
do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do per‑
fum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust,
farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu‑
wania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapa‑
chowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz‑
nych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakie‑
ry do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji
paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztucz‑
ne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, prepa‑
raty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające od celów
kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do ce‑
lów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych,
płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do pra‑
nia, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony prze‑
ciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetycz‑
na, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwia‑
cze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów me‑
dycznych, 5 mydła lecznicze, .
(111) 304578
(220) 2017 03 08
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 24
(732) PIETRZAK EDMUND DITTA SERIA, Żdżary, PL.
(540) DITTA‑SERIA HALE MODUŁOWE
(540)

1453

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, fioletowy, granatowy,
różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.05, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie treści reklamowych,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbiera‑
nie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozryw‑
kowych i sportowych, programów informacyjnych, programów
z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa
przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpo‑
wszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, nadawanie audycji
radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania czasu dostępu
do sieci Internet‑kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 produkcja i montaż fil‑
mów, reportaży, programów telewizyjnych, produkcja audycji radio‑
wych i telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie
teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, spor‑
towych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturnie‑
jów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, usługi wynajmu
nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, organiza‑
cja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna
i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tek‑
stów innych niż reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie
komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, programowa‑
nie komputerowe, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projek‑
towanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projekto‑
wania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elek‑
troniczną, 45 usługi administrowania prawami własności intelektual‑
nej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności
intelektualnej.
(111) 304580
(220) 2017 03 08
(210) 468598
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 26
(732) DREAM MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) EROSSO
(540)

(210) 468560

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 07.01.25
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe w budownictwie, zbiorniki meta‑
lowe, 7 kosiarki, maszyny ogrodniczo‑rolnicze, 9 wagi samochodo‑
we, 37 wynajem dźwigów, remonty maszyn.

(531) 27.05.05, 29.01.08, 02.09.01
(510), (511) 10 zabawki erotyczne, prezerwatywy, zestawy do iryga‑
cji, przyrządy do masażu estetycznego, 35 sprzedaż w tym sprzedaż
przez Internet towarów: zabawki erotyczne, prezerwatywy, zestawy
do irygacji, przyrządy do masażu estetycznego, zestawy do irygacji,
produkcja filmów reklamowych, usługi modelek i modeli do celów
reklamowych i promocji sprzedaży.
(111) 304581
(220) 2017 03 08
(210) 468605
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) MIROSŁAW DARIUSZ PATATAJ RESTAURACJA,
Bochotnica Kolonia, PL.
(540) PATATAJ restauracja

1454

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.03.24
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(111) 304582
(220) 2017 03 09
(210) 468627
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 12
(732) BIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) BIMERG Meet the possibilities
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 druty metalowe, rury metalowe, stal, okucia metalo‑
we i śruby, drzwi metalowe, siatka ogrodzeniowa i płotki metalowe,
grzejniki, rynny metalowe, stalowe pokrycia dachowe, blachoda‑
chówki, 17 materiały izolacyjne, 19 glazura, terakota, cement, wap‑
no, kostka brukowa, gres, nida‑gips, kamionka kanalizacyjna, rynny
z PCV, parapety, cegła, suporex, okna, drzwi, ościeżnice, lepik, papa,
eternit, dachówki, niemetalowe elementy dachowe, płotki drew‑
niane, styropian, 39 przewóz rzeczy transportem samochodowym,
konfekcjonowanie lepiku, załadunek i wyładunek, 40 trapezowanie
blachy.
(111) 304583
(220) 2016 12 16
(151) 2017 11 20
(441) 2017 06 12
(732) GIBEK KRZYSZTOF, Opole, PL.
(540) Ś
(540)

(210) 468647

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.02
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna wytwa‑
rzana z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z ener‑
gii wiatru, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia
elektryczna ze źródeł odnawialnych, 9 sterowniki programowalne,
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki elek‑
troniczne, regulatory energii, regulatory energii elektrycznej, progra‑
mowalne urządzenia sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze
do zarządzania energia, przepływomierze elektryczne, szerokopa‑
smowe woltomierze do pomiaru kąta przesunięcia fazowego, urzą‑
dzenia do pomiaru oporności, urządzenia do pomiaru rezystancji,
urządzenia do testowania baterii, watomierze, woltomierze, wskaź‑
niki strat elektrycznych, liczniki amperogodzin, liczniki energii elek‑
trycznej, liczniki prądu elektrycznego, mierniki miliwoltów, mierniki
napięcia mierniki prądu, mierniki uniwersalne składane, sterowniki
do falowników, reduktory [elektryczność], regulatory oświetlenia,
płyty słoneczne, podzespoły elektroniczne, optyczne, podzespo‑
ły elektrotechniczne, polimerowe diody elektroluminescencyjne
[PLED], panele do rozdziału energii elektrycznej, panele dotykowe,
panele sterownicze do kuchenek, panele światłowodowe, płytki
ceramiczne zawierające obwody drukowane, diody świecące [LED],
przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
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urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania
słonecznego na energię elektryczną, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, falowni‑
ki fotowoltaiczne, fotodiody, fotokomórki do użycia z oświetleniem
bezpieczeństwa, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek‑
trycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, instalacje fotowolta‑
iczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta‑
iczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowolta‑
iczne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, mo‑
duły słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycz‑
nej, ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne,
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia
do kontroli elektrostatyczności, urządzenia do ochrony przeciwprze‑
pięciowej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do stabilizacji częstotliwości, urządzenia do stabilizowania napięcia,
urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do stero‑
wania prądem elektrycznym, aparatura i urządzenia do przekształ‑
cania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elek‑
trycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczno‑
ści, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia
ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania, ba‑
terie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do po‑
nownego ładowania, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania
elektrycznego [baterie], urządzenia do regulowanego zasilania, urzą‑
dzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych,
urządzenia energetyczne sieci zasilających, urządzenia fotowoltaicz‑
ne, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania ener‑
gii elektrycznej, 11 instalacje oświetleniowe z diodami elektrolumi‑
nescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe, instalacje do lamp
ulicznych, osprzęt oświetleniowy, oprawy oświetleniowe, lampy
(urządzenia oświetleniowe), lampy oświetleniowe, lampy na energię
słoneczną, lampy do celów oświetleniowych, żarówki oświetleniowe
LED, urządzenia oświetleniowe z organicznymi diodami elektrolumi‑
nescencyjnymi (OLED), urządzenia oświetleniowe LED, podwodne
lampy LED, 35 organizowanie pokazów handlowych, organizowa‑
nie pokazów w celach handlowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj‑
nych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lo‑
jalności owych dla klientów, dystrybucja materiałów reklamowych
drogą pocztową, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie promocji sprzeda‑
ży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, organi‑
zowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowa‑
nie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji,
prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online
za pośrednictwem Internetu, audyt przedsiębiorstw, automatyczne
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych
dla firm, skomputeryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie
i przetwarzanie danych, odczyt mierników elektrycznych do celów
wystawiania rachunków, sporządzanie faktur, pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą, badania dotyczące cen, prognozy
rynkowe, gromadzenie i systematyzowanie informacji w kompute‑
rowych bazach danych, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, 37 budowa elektrowni wiatrowych, budowa
elektrowni wodnych, instalacja odgromników, instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów oświetlenia elek‑
trycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń
do kompensacji mocy biernej, instalacja urządzeń do oszczędzania
energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urzą‑
dzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów
prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie generato‑
rów prądu, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicz‑
nych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwa‑
rzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, naprawa i konser‑
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wacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopa‑
trzenia w energię, naprawa lub konserwacja generatorów energii
elektrycznej, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświe‑
tleniowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 42 aktualizacja
oprogramowania do przetwarzania danych, badania, opracowywa‑
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputero‑
wego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e‑biznesowych, opracowywanie programów do przetwarzania da‑
nych na zamówienie osób trzecich, pisanie programów kompute‑
rowych, programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
programowanie oprogramowania do importowania danych i zarzą‑
dzania nimi, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami
danych, programowanie programów do przetwarzania danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania ener‑
gią, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
usługi pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania pro‑
gramów komputerowych, inżynieria techniczna, usługi inżynieryjne
związane z systemami zaopatrzenia w energię, pomiary inżynieryjne,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie syste‑
mów pomiarowych.

(111) 304584
(220) 2017 03 09
(210) 468653
(151) 2017 11 13
(441) 2017 06 05
(732) POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa, PL.
(540) PTUW POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
(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 promo‑
cyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów spon‑
sorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy kore‑
spondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych,
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami
ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpiecze‑
niowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego,
badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpie‑
czeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków elektro‑
nicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie rosz‑
czeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpiecze‑
nia 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 odpo‑
wiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobo‑
wiązaniem 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 koresponden‑
cyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe
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w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 45 usługi w zakresie
doradztwa prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu umów, pora‑
dy prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie Informacji związanej
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowy‑
mi, usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia proce‑
sowego w sporach sądowych.

(111) 304585
(220) 2017 03 09
(210) 468662
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 10
(732) RANBAXY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FORTILIVER FORTE
(510), (511) 5 preparaty lecznicze i farmaceutyczne.
(111) 304586
(220) 2017 03 09
(210) 468675
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 12
(732) STĘPNIAK ELŻBIETA EVENT TIME PROMO, Płock, PL.
(540) POLISH HIP‑HOP festival
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 09.07.05, 16.01.13
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje kompu‑
terowe do pobrania, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunika‑
cyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe nośniki reklamy
zewnętrznej [Digital signage], dyski do przechowywania danych,
elektroniczne nośniki danych, etui do przenoszenia cyfrowych od‑
twarzaczy audio, etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui
na urządzenia do magazynowania danych, etui na przenośne od‑
twarzacze mediów, etui na okulary, etui na okulary przeciwsłonecz‑
ne, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na smartfony,
etui typu Flip Cover do smartfonów, filmy do pobrania, freeware
[oprogramowanie darmowe], futerały na tablety, futerały na laptopy,
futerały na okulary, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne,
futerały na okulary słoneczne, futerały na telefony, grafiki kompu‑
terowe do pobrania, interaktywna aparatura wideo, interaktywne
ekrany graficzne, interaktywne multimedialne programy kompute‑
rowe, interaktywne odbiorniki [terminale] telewizyjne, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, interaktywne płyty DVD, interak‑
tywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transfe‑
ru danych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, karty
USB, magnesy dekoracyjne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz‑
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
nagrane dyski kompaktowe, nagrane programy komputerowe, na‑
grania multimedialne, nagrania cyfrowe, narzędzia do opracowywa‑
nia oprogramowania komputerowego, nośniki do danych, nośniki
dostosowane do telefonów komórkowych, odtwarzacze dźwięku,
okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, oprogramowanie,
oprogramowanie sprzętowe, optyczne artykuły, osobiste urządzenia
stereofoniczne, pakiety oprogramowania komputerowego, pamięć
USB [pendrive], pamięci elektroniczne, panele LCD, panele dotyko‑
we, panele wyświetlające elektroniczne, pliki graficzne do pobie‑
rania, pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe, podcasty,
pokrowce na urządzenia do przechowywania danych, pokrowce
na smartfony, pokrowce na laptopy, pokrowce z klapką do tabletów,
programy komputerowe, publikacje elektroniczne, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt pery‑
feryjny do komputerów, urządzenia audiowizualne i fotograficzne,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do nośników
dźwięku i obrazu, urządzenia do przechowywania danych, urządze‑
nia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania i nagry‑
wania danych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual‑
ne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, zestawy słuchawkowe,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, marketingowych i promocyjnych: elektroniczne przetwa‑
rzanie danych, impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania
w zakresie patronatu, przetwarzanie danych, reklama, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostęp‑
nianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych
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oraz globalnych sieci informacyjnych, usługi w zakresie promocji,
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wyna‑
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z, oprogramowaniem, publikacjami elektronicznymi,
publikacjami multimedialnymi, nośnikami danych i informacji, urzą‑
dzeniami do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, urządzeniami do przechowywania danych, urządzeniami
do przetwarzania danych, urządzeniami technologii informacyjnej
audiowizualnymi, komputerami i sprzętem peryferyjnym do kompu‑
terów, artykułami optycznymi, artykułami biurowymi, publikacjami
drukowanymi, odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, wyrobami szkla‑
nymi, porcelanowymi i ceramicznymi, 41 fankluby, edycja zdjęć, na‑
grań wideo i audio, fotoreportaże, informacja o biletach na imprezy
rozrywkowe, informacja o rozrywce, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne,
mastering płyt, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku
i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów tele‑
wizyjnych, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wyda‑
nia magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne widowiska sceniczne wy‑
konywane w miejscach przeznaczonych do występów, organizacja
i obsługa koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja konkursów muzycznych, orga‑
nizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja rezerwacji
biletów na imprezy rozrywkowe, przygotowywanie, organizowanie,
prowadzenie i obsługa festiwali, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie rozrywki, planowanie i przeprowadzanie imprez [roz‑
rywka], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
produkcja filmów, produkcja i prezentacja programów radiowych,
produkcja koncertów muzycznych, produkcja muzyczna, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotogra‑
ficzne, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, przygotowywanie,
organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów, publikacja elek‑
troniczna on‑line periodyków i książek, przygotowywanie tekstów
do publikacji, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja kalendarzy imprez, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub internetu, publikacja recenzji on‑
line w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacje multi‑
medialne, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, publiko‑
wanie recenzji, realizacja rozrywki na żywo, rozrywka, udostępnianie
muzyki cyfrowej z internetu, usługi agencji dystrybucji biletów [roz‑
rywka], usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi artystów estra‑
dowych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi informa‑
cyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi pisania blogów, usługi
rozrywkowe, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi występów
grup muzycznych na żywo.

(111) 304587
(220) 2017 03 09
(210) 468677
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 26
(732) PAWELSKI ANDRZEJ FLORALAND, Stanisławów Pierwszy, PL.
(540) GREENMILL
(510), (511) 6 metalowe złączki i szybko złączki do rur, 7 kosiarki spa‑
linowe, elektryczne kosiarki do trawników, opryskiwacze [maszyny]
ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, lance opryskiwaczy
będące przyrządami ogrodniczymi, 8 narzędzia i przyrządy ogrod‑
nicze, kosiarki ogrodnicze, opryskiwacze [ręcznie obsługiwane]
ogrodnicze, opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] rolnicze, 9 automa‑
tyczne dozowniki nawozów, sterowniki elektroniczne do włączania
i wyłączania dopływu wody, 11 systemy zraszające do nawadniania,
zraszacze ogrodowe [automatyczne], zraszacze [automatyczne in‑
stalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, zraszacze [automatyczne]
do instalacji pod ziemią, końcówki wylotowe rozpylające do nawad‑
niania, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadnia‑
jące], systemy nawadniania kropelkowego, dozowniki do nawozów
do nawożenia podczas nawadniania, zawory do włączania i wyłącza‑
nia dopływu wody, 17 węże doprowadzające wodę do podlewania,
złączki niemetalowe i szybko‑złączki rur, elementy przyłączeniowe
węży, rury giętkie z tworzyw sztucznych do systemów nawadnia‑
nia, 21 zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, mikro
‑zraszacze, dysze do węży, spryskiwacze, doniczki i skrzynki na kwia‑
ty i rośliny.
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(111) 304588
(220) 2017 03 10
(210) 468704
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 26
(732) UNISCALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) uniscale
(510), (511) 7 maszyny‑krajalnice do żywności, zwłaszcza wędlin i se‑
rów, maszyny do automatycznego sortowania, maszyny do znako‑
wania tusz, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 8 noże,
noże do krajania żywności, przyrządy do znakowania tusz, przyrzą‑
dy do przygotowywania żywności, 9 wagi, wagi przemysłowe, wagi
etykietujące, wagi sklepowe, wagi do ważenia samochodów, wagi
do ważenia pociągów, wagi etykietujące, czujniki tensometryczne
do wag, systemy ważące, oprogramowania komputerowe, systemy
komputerowe, systemy (programy) komputerowe do zarządzania
i kontroli produkcji, drukarki, drukarki etykiet, skanery kodów kre‑
skowych, urządzenia i układy do automatycznego ważenia, wy‑
świetlacze do wag, osprzęt do towarów wymienionych w tej klasie
i klasach powyżej, komputery przemysłowe, terminale rejestrujące
dane, terminale komputerowe, systemy (programy) komputerowe
do zbierania danych weterynaryjnych, systemy (programy) kompute‑
rowe do przesyłania i przetwarzania danych, maszyny do szacowania
mięsności, klasyfikacji i badania jakości tusz zwierzęcych za pomocą
czujników ultradźwiękowych, elektronicznych lub mechanicznych,
10 aparaty i narzędzia do stosowania w zootechnice i weterynarii,
35 zgrupowanie dużej ilości towarów branży przetwórstwa i obróbki
żywności, w szczególności towarów wymienionych powyżej w celu
zapewnienia klientom łatwego zapoznawania się z towarami i doko‑
nywania transakcji lub zakupów, usługi reklamowe, organizowanie
wystaw, targów i ekspozycji w celach handlowych i reklamowych
oraz promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi reklamowe, orga‑
nizowanie wystaw, targów i ekspozycji w celach handlowych i rekla‑
mowych oraz promocja sprzedaży dla osób trzecich sprzedaż hurto‑
wa, detaliczna, internetowa, usługi umieszczania ofert, promowania,
sprzedaży i odsprzedaży towarów branży przetwórstwa i obróbki
żywności, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa
domowego, sprzętu RTV, urządzeń do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, kli‑
matyzacji, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych,
kontrolnych, części i akcesoriów do wymienionych artykułów przez
globalną sieć komputerową za pomocą interaktywnej witryny inter‑
netowej online, usługi związane z długoterminowym planowaniem
i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów moty‑
wacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościo‑
wymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, or‑
ganizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez
rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, także online
przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów,
giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, publiko‑
wanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów,
materiałów promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa,
usługowa (punkty informacji kupieckiej), usługi w zakresie zarządza‑
nia zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych kompute‑
rowych, systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych
bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie
wykazu informacji handlowych w Internecie, 38 umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, 39 wypo‑
życzanie maszyn do automatycznego sortowania, 40 wypożyczanie
maszyn i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, wypożyczanie ma‑
szyn do znakowania tusz, wypożyczanie przyrządów do znakowania
tusz, wypożyczanie maszyn do szacowania mięsności, klasyfikacji
i badania jakości tusz zwierzęcych za pomocą czujników ultradźwię‑
kowych, elektronicznych lub mechanicznych, 42 wypożyczanie wag,
wag przemysłowych, wagi etykietujących, wag sklepowych, wag
do ważenia samochodów, wag do ważenia pociągów, wag etykietu‑
jących, czujników tensometrycznych do wag, systemów ważących,
oprogramowania komputerowego, systemów komputerowych,
systemów (programów) komputerowych do zarządzania i kontroli
produkcji, drukarek, drukarek etykiet, skanerów kodów kreskowych,
urządzeń i układów do automatycznego ważenia, wyświetlaczy
do wag, osprzętu do towarów wymienionych w klasach towarowych
powyżej, komputerów przemysłowych, terminali rejestrujących
dane, terminali komputerowych, systemów (programów) kompu‑
terowych do zbierania danych weterynaryjnych, systemów (pro‑
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gramów) komputerowych do przesyłania i przetwarzania danych,
usługi z zakresu programowania komputerowego, usługi z zakresu
technicznego projektowania wyposażenia przy zastosowaniu ma‑
szyn, urządzeń i przyrządów wymienionych powyżej, wypożycza‑
nie sprzętu wymienionego w wyżej podanych klasach towarowych,
usługi z zakresu programowania komputerowego, usługi z zakresu
technicznego projektowania wyposażenia przy zastosowaniu ma‑
szyn, urządzeń i przyrządów wymienionych powyżej, obsługa elek‑
tronicznej i internetowej platformy, prowadzenie stron komputero‑
wych, w szczególności stron z platformą o użyteczności społecznej
online do handlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwiso‑
wania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych
użytkowników do dotyczących towarów branży przetwórstwa i ob‑
róbki żywności, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodar‑
stwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, kli‑
matyzacji, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych,
kontrolnych, obsługa interaktywnej witryny internetowej o
‑line
do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży przed‑
miotów przez globalną sieć komputerową, dostarczanie interaktyw‑
nego panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej
do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez
sieć elektroniczną (usługi informatyczne), opracowywanie projek‑
tów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, te‑
stowanie materiałów, kontrola jakości, prace badawczo‑rozwojowe
w zakresie towarów z branży przetwórstwa i obróbki żywności,
sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowe‑
go, sprzętu RTV, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarza‑
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji,
optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrol‑
nych, 43 wypożyczanie noży, noży do krajania żywności, przyrządów
do przygotowywania żywności, wypożyczanie maszyn
‑krajalnic
do żywności, zwłaszcza wędlin i serów, 44 wypożyczanie aparatów
i narzędzi do stosowania w zootechnice i weterynarii.

(111) 304589
(220) 2017 03 10
(210) 468710
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) G+J International Magazines GmbH, Hamburg, DE.
(540) FOCUS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty CD, DVD i inne cyfrowe nośniki z obrazem,
dźwiękiem i do nagrywania danych, aplikacje na urządzenia mobilne
i produkty multimedialne na urządzenia mobilne, publikacje elektro‑
niczne nagrane lub do pobrania, w tym publikacje multimedialne,
czasopisma w formie elektronicznej i książki w formie elektronicz‑
nej, zestawy i inne kolekcje produktów składające się z jednego lub
więcej wymienionych artykułów, części i akcesoria zawarte w tej
klasie do wszystkich wyżej wymienionych artykułów, 16 materia‑
ły drukowane, w szczególności czasopisma i książki, zestawy i inne
kolekcje produktów składające się z jednego lub więcej wymienio‑
nych artykułów, części i akcesoria zawarte w tej klasie do wszystkich
wyżej wymienionych artykułów, 35 publikacja i rozpowszechnianie
reklam, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, wyda‑
wanie i publikacja drukowanych i/lub elektronicznych czasopism
konsumenckich, usługi prenumeraty, usługi sprzedaży detalicznej,
sprzedaży wysyłkowej i sprzedaży hurtowej w zakresie drukowa‑
nych i/lub cyfrowych mediów w tym czasopism, książek i aplikacji
na urządzenia mobilne, usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej
i hurtowej w odniesieniu do następujących towarów: płyt CD, DVD
i innych cyfrowych nośników z obrazem, dźwiękiem i do nagrywa‑
nia danych, aplikacji na urządzenia mobilne i produktów multime‑
dialnych na urządzenia mobilne, publikacji elektronicznych, w tym
publikacji multimedialnych, czasopism w formie elektronicznej
i książek w formie elektronicznej, materiałów drukowanych, w szcze‑
gólności czasopism i książek, usługi sprzedaży detalicznej, wysyłko‑
wej i hurtowej, w szczególności dokonywanie selekcji usług, z myślą
o osobach trzecich, tak aby konsument w wygodny dla siebie spo‑
sób mógł dokonać zakupu następujących usług: wydawniczych
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i reporterskich, publikacji materiałów drukowanych i/lub publikacji
elektronicznych, w tym publikacji multimedialnych, udostępnia‑
nia publikacji elektronicznych, w tym publikacji multimedialnych,
wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w związku z wyżej wymie‑
nionymi usługami, mianowicie: billboardów, tablic reklamowych,
billboardów reklamowych, druków reklamowych, materiałów re‑
klamowych, kopiarek, powierzchni reklamowej, maszyn biurowych,
automatów sprzedających, stoisk handlowych, czasu reklamowego
w kinach, czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, sprzętu
do elektronicznego terminala kasowego, wszelkich materiałów pro‑
mocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, doradztwo,
w tym dostarczanie informacji w związku z wyżej wymienionymi
usługami, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także
za pośrednictwem mediów w tym Internetu, 38 udostępnianie w In‑
ternecie i innych sieciach danych platform, portali, blogów, chatro‑
omów, linii chatowych, portali społecznościowych, sieci społeczno‑
ściowych i forów, elektroniczne transmisje tekstu, obrazów i innych
danych, umożliwianie dostępu do tekstu, obrazów i innych danych,
umożliwianie dostępu do aplikacji, produktów multimedialnych, baz
danych i stron sieciowych, świadczenie usług telekomunikacyjnych
za pośrednictwem portali w Internecie i innych sieci danych, wynaj‑
mowanie, wypożyczanie i leasing w związku z wyżej wymienionymi
usługami, zawarte w tej klasie, doradztwo, w tym dostarczanie infor‑
macji w związku z wyżej wymienionymi usługami, wszystkie wyżej
wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem mediów
w tym przez Internet, 41 rozrywka, usługi sportowe i kulturalne,
usługi wydawnicze i reporterskie, pisanie tekstów z wyłączeniem
tekstów reklamowych, publikowanie materiałów drukowanych i/lub
publikacji elektronicznych z wyłączeniem przeznaczonych do ce‑
lów reklamowych, w tym publikacji multimedialnych, redagowanie
i publikowanie publikacji drukowanych i/lub elektronicznych skła‑
dających się z tekstów, innych niż reklamowe i/lub obrazów, w tym
obrazów ruchomych i/lub dźwięku, w tym w formie prac łączonych,
udostępnianie publikacji elektronicznych online nie do pobrania,
w tym publikacji multimedialnych, udostępnianie tekstów, obra‑
zów, fotografii, plików wideo i audio online nie do pobrania, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, kursów, semina‑
riów, kursów szkoleniowych, sympozjów i spotkań, organizowanie
i prowadzenie konkursów dla celów edukacyjnych szkoleniowych
i rozrywkowych, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing następują‑
cych towarów w związku z wyżej wymienionymi usługami: książek,
filmów, DVD, publikacji elektronicznych, czasopism, prac artystycz‑
nych, taśm wideo, nagranych szkoleń, płyt wideo, czytników książek
w formie elektronicznej, publikacji drukowanych, materiałów eduka‑
cyjnych, materiałów instruktażowych, płyt gramofonowych, filmów
kinematograficznych, nagrań materiałów rozrywkowych, nagrań
wideo, programów telewizyjnych, filmów wideo, audiobooków, gier
wideo, gazet i tygodników, nagrań dźwiękowych i nagrań wideo,
taśm audio z nagraną muzyka, nagranych dla celów rozrywkowych
nośników danych, nagranych taśm magnetycznych do nauki języka,
doradztwo, w tym dostarczanie informacji w związku z wszystkimi
wyżej wymienionymi usługami, wszystkie wyżej wymienione usługi
świadczone także za pośrednictwem mediów w tym przez Internet,
42 prace koncepcyjne, projektowanie, opracowywanie, testowanie,
konserwacja i aktualizacja aplikacji, produktów multimedialnych, baz
danych i stron sieciowych, umożliwianie czasowego dostępu do apli‑
kacji nie do pobrania, produktów multimedialnych nie do pobrania,
baz danych nie do pobrania i stron sieciowych nie do pobrania, te‑
stowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, prowadze‑
nie testów kontroli jakości towarów i usług, usługi certyfikacji w tym
przyznawanie certyfikatów próby jakości, wynajmowanie, wypoży‑
czanie i leasing w związku z wyżej wymienionymi usługami, miano‑
wicie: serwerów WWW, oprogramowania komputerowego, nośni‑
ków danych, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron
internetowych, wynajem dostępu do komputerów, wynajmowanie
czasu dostępu do komputerów, doradztwo, w tym dostarczanie
informacji w związku z wszystkimi wyżej wymienionymi usługami,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednic‑
twem mediów w tym przez Internet.

(111) 304590
(220) 2017 03 10
(210) 468714
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 19
(732) GRUPA TRIP KONGRESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) Konferencja naukowo‑szkoleniowa „Powikłania w chirurgii
naczyniowej i endowaskularnej” Prof. zw. dr hab. n. med. Walerian
Staszkiewicz Dr n. med. Włodzimierz Hendiger
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 304591
(220) 2017 03 10
(210) 468716
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 26
(732) UNISCALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) uniserwis
(510), (511) 7 maszyny‑krajalnice do żywności, zwłaszcza wędlin i se‑
rów, maszyny do automatycznego sortowania, maszyny do znako‑
wania tusz, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 8 noże,
noże do krajania żywności, przyrządy do znakowania tusz, przyrzą‑
dy do przygotowywania żywności, 9 wagi, wagi przemysłowe, wagi
etykietujące, wagi sklepowe, wagi do ważenia samochodów, wagi
do ważenia pociągów, wagi etykietujące, czujniki tensometryczne
do wag, systemy ważące, oprogramowania komputerowe, systemy
komputerowe, systemy (programy) komputerowe do zarządzania
i kontroli produkcji, drukarki, drukarki etykiet, skanery kodów kresko‑
wych, urządzenia i układy do automatycznego ważenia, wyświetlacze
do wag, osprzęt do towarów wymienionych w tej klasie i klasach po‑
wyżej, komputery przemysłowe, terminale rejestrujące dane, terminale
komputerowe, systemy (programy) komputerowe do zbierania danych
weterynaryjnych, systemy (programy) komputerowe do przesyłania
i przetwarzania danych, maszyny do szacowania mięsności, klasyfikacji
i badania jakości tusz zwierzęcych za pomocą czujników ultradźwię‑
kowych, elektronicznych lub mechanicznych, 10 aparaty i narzędzia
do stosowania w zootechnice i weterynarii, 35 zgrupowanie dużej ilości
towarów branży przetwórstwa i obróbki żywności, w szczególności to‑
warów wymienionych powyżej w celu zapewnienia klientom łatwego
zapoznawania się z towarami i dokonywania transakcji lub zakupów,
usługi reklamowe, organizowanie wystaw, targów i ekspozycji w ce‑
lach handlowych i reklamowych oraz promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi reklamowe, organizowanie wystaw, targów i ekspozycji
w celach handlowych i reklamowych oraz promocja sprzedaży dla osób
trzecich sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa, usługi umiesz‑
czania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży towarów branży
przetwórstwa i obróbki żywności, sprzętu AGD, maszyn, artykułów
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń do oświe‑
tlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, susze‑
nia, wentylacji, klimatyzacji, optycznych, wagowych, pomiarowych,
sygnalizacyjnych, kontrolnych, części i akcesoriów do wymienionych
artykułów przez globalną sieć komputerową za pomocą interaktyw‑
nej witryny internetowej online, usługi związane z długoterminowym
planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą pro‑
gramów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami
lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promo‑
cyjnymi, organizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii
oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych,
także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowa‑
nie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe,
publikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospek‑
tów, materiałów promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa,
usługowa (punkty informacji kupieckiej), usługi w zakresie zarządzania
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zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych,
systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych bazach
danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, 38 umożliwianie wielu użytkowni‑
kom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, środkami elektronicznymi, 39 wypożyczanie maszyn
do automatycznego sortowania, 40 wypożyczanie maszyn i urządzeń
do obróbki i przetwórstwa, wypożyczanie maszyn do znakowania tusz,
wypożyczanie przyrządów do znakowania tusz, wypożyczanie maszyn
do szacowania mięsności, klasyfikacji i badania jakości tusz zwierzęcych
za pomocą czujników ultradźwiękowych, elektronicznych lub mecha‑
nicznych, 42 wypożyczanie wag, wag przemysłowych, wagi etykietują‑
cych, wag sklepowych, wag do ważenia samochodów, wag do ważenia
pociągów, wag etykietujących, czujników tensometrycznych do wag,
systemów ważących, oprogramowania komputerowego, systemów
komputerowych, systemów (programów) komputerowych do zarzą‑
dzania i kontroli produkcji, drukarek, drukarek etykiet, skanerów ko‑
dów kreskowych, urządzeń i układów do automatycznego ważenia,
wyświetlaczy do wag, osprzętu do towarów wymienionych w klasach
towarowych powyżej, komputerów przemysłowych, terminali reje‑
strujących dane, terminali komputerowych, systemów (programów)
komputerowych do zbierania danych weterynaryjnych, systemów
(programów) komputerowych do przesyłania i przetwarzania danych,
usługi z zakresu programowania komputerowego, usługi z zakresu
technicznego projektowania wyposażenia przy zastosowaniu maszyn,
urządzeń i przyrządów wymienionych powyżej, wypożyczanie sprzętu
wymienionego w wyżej podanych klasach towarowych, usługi z za‑
kresu programowania komputerowego, usługi z zakresu techniczne‑
go projektowania wyposażenia przy zastosowaniu maszyn, urządzeń
i przyrządów wymienionych powyżej, obsługa elektronicznej i interne‑
towej platformy, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności
stron z platformą o użyteczności społecznej online do handlu, wymia‑
ny informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, regeneracji, reklamacji
elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników do dotyczących to‑
warów branży przetwórstwa i obróbki żywności, sprzętu AGD, maszyn,
artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, klimatyzacji, optycznych, wagowych, pomiaro‑
wych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, obsługa interaktywnej witryny
internetowej o‑line do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży
i odsprzedaży przedmiotów przez globalną sieć komputerową, dostar‑
czanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy
informatycznej do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rze‑
czy poprzez sieć elektroniczną (usługi informatyczne), opracowywanie
projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne,
testowanie materiałów, kontrola jakości, prace badawczo‑rozwojowe
w zakresie towarów z branży przetwórstwa i obróbki żywności, sprzętu
AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu
RTV, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowa‑
nia, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, optycznych, wago‑
wych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, 43 wypożyczanie
noży, noży do krajania żywności, przyrządów do przygotowywania
żywności, wypożyczanie maszyn
‑krajalnic do żywności, zwłaszcza
wędlin i serów, 44 wypożyczanie aparatów i narzędzi do stosowania
w zootechnice i weterynarii.

(111) 304592
(220) 2017 03 13
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) ŻEBROWSKI TOMASZ SWAL, Warszawa, PL.
(540) SWAL
(540)

(210) 468739

Kolor znaku: czerwony, różowy, żołty, biały
(531) 01.03.02, 01.03.13, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, w szczególności
drobnica żelazna, ćwieki, drut metalowy, gwoździe, gwoździe z sze‑
roką główką, haki i klamry metalowe, blaszki do klinowania, klucze,
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kołki do ścian metalowe, kołki metalowe, konstrukcyjne materiały
metalowe nakrętki i nity metalowe, okucia i opaski zaciskowe meta‑
lowe, osprzęt do drzwi i okien metalowy, pierścienie metalowe, pły‑
ty kotwiące, pierścienie nagwintowane lub dystansowe lub oporo‑
we, metalowe podkładki regulacyjne, pręty metalowe do spawania,
pudełka z metali nieszlachetnych, pojemniki metalowe, pojemniki
do pakowania metalowe, rurki i sworznie metalowe, śruby i wkręty
metalowe, kotwy, śruby oczkowe i do łączenia przewodów metalowe,
tuleje, uszczelki i zaciski metalowe, drągi żelazne, stal narzędziowa,
17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, izolatory, materiały termo‑
izolacyjne, osłony niemetalowe do łączników budowlanych, złączki
niemetalowe do łączników budowlanych, materiały ciepłochronne,
ognioodporne materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, termoizolacyjne
korki i tuleje, 35 prowadzenie hurtowni, sklepu i salonu z materiałami
budowlanymi, sprzedaż materiałów budowlanych poprzez zamówie‑
nia internetowe, agencje handlowe, reklama, promocja sprzedaży, za‑
rządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w tym ulotek, prospektów i druków, prowadzenie i orga‑
nizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i reklamowych w tym
w zakresie asortymentu budowlanego, 37 usługi budowlane, prace
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi infor‑
macji oraz nadzoru budowlanego, usługi budowane w zakresie mon‑
tażu pokryć dachowych, ściennych i konstrukcji działowych w szcze‑
gólności hal przemysłowych, chłodni, hal hodowlanych dla produkcji
rolniczej, 42 ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa,
usługi opracowywania projektów technicznych, analizy przemysłowe
i usługi badawcze w zakresie budownictwa, w tym doradztwa energe‑
tycznego i budownictwa energooszczędnego.

(111) 304593
(220) 2017 03 13
(210) 468748
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 05
(732) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topole, PL.
(540) HAPPY ANIMALS
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki,
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie‑
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki
nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli,
części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace.
(111) 304594
(220) 2017 03 13
(210) 468766
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Snack BAR
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, niebieski, czerwony, brązowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 powlekane orzeszki ziemne, powlekane orzeszki
ziemne solone, przetworzone orzechy w cieście, rodzynki, preparo‑
wane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy pistacjowe solone,
chipsy ziemniaczane, orzeszki arachidowe preparowane, orzechy la‑
skowe przetworzone, orzechy włoskie preparowane, solone orzechy
nerkowca, migdały spreparowane, migdały przetworzone, 30 pa‑
luszki solone, precelki, wafle serowe, kukurydza prażona (popcorn),
31 orzechy pistacjowe świeże, nerkowce świeże, orzechy laskowe,
orzechy włoskie świeże, orzechy nerkowce świeże.
(111) 304595
(220) 2017 03 13
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 468772
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(540) PYSZNIE owocowa
(540)

Kolor znaku: zielony, srebrny
(531) 01.01.01, 01.01.05, 24.09.02, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe.
(111) 304596
(220) 2017 03 13
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PYSZNIE owocowy
(540)

(210) 468773

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe.
(111) 304597
(220) 2017 04 04
(210) 468779
(151) 2017 11 21
(441) 2017 06 26
(732) UNICARDIA SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA CHORÓB
SERCA I NACZYŃ & UNIMEDICA SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) UNICARDIA 2003 r.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.01, 27.07.01
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, badania przesiewowe dotyczące ser‑
ca, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego,
badania poziomu cholesterolu, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, chirurgia, kliniki medyczne, opieka medyczna i zdrowotna,
opieka pielęgniarska (medyczna), usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, usługi lekarskie, usługi medyczne świadczone przez kli‑
niki i szpitale.
(111) 304598
(220) 2017 04 04
(210) 468780
(151) 2017 11 21
(441) 2017 06 26
(732) UNICARDIA SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA CHORÓB
SERCA I NACZYŃ & UNIMEDICA SPECJALISTYCZNE CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) UNIMEDICA 2006 r.
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(540)

Kolor znaku: zielony, biały, ciemnoniebieski
(531) 27.07.01, 27.05.01, 27.05.24, 24.13.25, 29.01.13
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, badania przesiewowe dotyczące ser‑
ca, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego,
badania poziomu cholesterolu, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, chirurgia, kliniki medyczne, opieka medyczna i zdrowotna,
opieka pielęgniarska (medyczna), usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, usługi lekarskie, usługi medyczne świadczone przez kli‑
niki i szpitale.
(111) 304599
(220) 2017 03 13
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 05
(732) HARLAND MARTYNA, Warszawa, PL.
(540) FILMOTERAPIA.PL
(540)

(210) 468793

(531) 16.03.05, 16.03.11, 19.07.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edycja druków za‑
wierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, elek‑
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w In‑
ternecie, multimedialne wydania czasopism, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy fil‑
mowych, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie tek‑
stów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem
usług teletekstu, publikacja broszur, publikacja czasopism, publika‑
cja elektroniczna on‑line periodyków i książek, publikacja gazet elek‑
tronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowa‑
nych, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja ma‑
teriałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna ma‑
teriałów drukowanych, publikacja podręczników użytkownika, publi‑
kacja prac naukowych, publikacja recenzji online w dziedzinie roz‑
rywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych,
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikacja wyników badań klinicz‑
nych, publikacje multimedialne, publikowanie broszur, publikowa‑
nie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicz‑
nych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie do‑
kumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki,
prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektro‑
niczną, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, in‑
nych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektro‑
nicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie elektronicznych gazet do‑
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie
gazety dla klientów w Internecie, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czaso‑
pism elektronicznych w systemie on‑line, publikowanie książek i re‑
cenzji, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie magazynów
konsumenckich, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
edukacji, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i ga‑
zet, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publi‑
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kowanie plakatów, publikowanie podręczników, publikowanie re‑
cenzji, publikowanie tekstów edukacyjnych, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji on‑line, udo‑
stępnianie publikacji online [nie do pobrania], usługi pisania tekstów
na potrzeby niereklamowe, usługi programów informacyjnych dla
radia lub telewizji, usługi publikacji, usługi publikowania cyfrowych
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi reporter‑
skie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, wydawanie
audiobooków, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i ksią‑
żek w postaci elektronicznej, wydawanie katalogów, wydawanie pro‑
spektów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], or‑
ganizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów eduka‑
cyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja
seminariów, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyj‑
nych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wy‑
staw w celach szkoleniowych, organizowanie ceremonii rozdania
nagród, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, orga‑
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie kon‑
ferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edu‑
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywko‑
wych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowa‑
nie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach
biznesowych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie
kwizów, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie semi‑
nariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów i seminariów
w dziedzinie krytyki sztuki, prowadzenie warsztatów i seminariów
na temat samoświadomości, prowadzenie wystaw w celach eduka‑
cyjnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, prowadzenie
wystaw w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, przy‑
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygoto‑
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przy‑
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygoto‑
wywanie seminariów dotyczących szkoleń, usługi doradcze i infor‑
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związa‑
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympo‑
zjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa‑
niem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, adaptacja i montaż
kinematograficzny, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki,
dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, edycja na‑
grań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produk‑
cja-), montaż filmów, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
prezentacja nagrań wideo, prezentowanie programów radiowych,
prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów
telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja filmów animowanych,
produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów, innych niż reklamo‑
we, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kino‑
wych, produkcja filmów na płytach DVD i CD‑ROM, produkcja filmów
szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produk‑
cja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów w celach edu‑
kacyjnych, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja graficznych
fragmentów filmowych, produkcja muzyczna, produkcja nagrań au‑
diowizualnych, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkowa‑
nie filmów, projekcja filmów do celów technicznych, projekcja filmów
do celów medycznych, projektory filmowe i akcesoria do nich (wypo‑
życzanie-), przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, przygotowywanie programów radiowych i telewizyj‑
nych, przygotowywanie programów radiowych, realizacja filmów
animowanych, realizacja filmów kinematograficznych, realizacja fil‑
mów w studiach, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja na‑
grań fonograficznych, realizacja telewizyjnych programów rozryw‑
kowych, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego,
sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, sprzedaż programów
telewizyjnych do kilku stacji, udostępnianie multimedialnych progra‑
mów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szero‑
kopasmowych, bezprzewodowych i online, usługi edukacyjne i in‑
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struktażowe, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych
dla osób trzecich, badania edukacyjne, coaching w zakresie życia
osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie informacji do‑
tyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja,
kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkole‑
niowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie
badań i rozwoju, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy w zakre‑
sie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kursy
w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie, nauczanie w zakresie
zdrowia, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opra‑
cowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczni‑
ków edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i prze‑
prowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie
warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja szko‑
leń, organizacja zajęć, organizowanie festiwali do celów edukacyj‑
nych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowa‑
nie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie gier
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów nauko‑
wych, organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dzien‑
nych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych gnjp
dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizo‑
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie imprez
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizo‑
wanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażo‑
wych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów
wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie
kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do ce‑
lów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, orga‑
nizowanie seminariów, organizowanie warsztatów, organizowanie
wykładów, pokazy edukacyjne, produkcja i wypożyczanie materia‑
łów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kurso‑
wych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykła‑
dach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profe‑
sjonalnych kursach, prowadzenie edukacyjnych programów wspie‑
rających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie
edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadze‑
nie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowa‑
dzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie zajęć, przygo‑
towywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, seminaria, szkolenia dla dorosłych, szkole‑
nia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia w dziedzinie bizne‑
su, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, trening osobisty
[szkolenie], trening rozwoju osobistego, udostępnianie filmów onli‑
ne nie do pobrania, udostępnianie informacji edukacyjnych w dzie‑
dzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie materiałów eg‑
zaminacyjnych i testów, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edu‑
kacji i szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradztwa
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyj‑
nych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne
świadczone dla nauczycieli i dzieci, usługi edukacyjne świadczone
za pośrednictwem telewizji, usługi edukacyjne świadczone przez
placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone przez tury‑
styczne placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone
za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi edukacyjne
świadczone przez wyższe uczelnie [akademie], usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
średnie wyższego poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły wyższe, usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety,
usługi edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim,
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi
edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne w szko‑
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łach średnich, usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa,
usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych,
usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne z zakresu
kina, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzie‑
ci, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi instytutów edukacyj‑
nych, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi organizo‑
wania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi trenerów
osobistych, usługi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, usługi
w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakre‑
sie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, warsz‑
taty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wy‑
pożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie materiałów
edukacyjnych, wypożyczanie materiałów instruktażowych, wypoży‑
czanie materiałów szkoleniowych, wyznaczanie standardów eduka‑
cyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, wyższe uczelnie [eduka‑
cja], zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów dokształcających
i doszkalających, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie
kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie
kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych,
zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń
online, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci kom‑
puterowej, zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie kom‑
puterowej, 42 usługi naukowe i technologiczne, badania dotyczące
nauki, badania i analizy naukowe, badania naukowe, badania nauko‑
we wspomagane komputerowo, doradztwo naukowe, doradztwo
w zakresie badań naukowych, opracowywanie metod testowych,
publikowanie informacji naukowych, sporządzanie raportów doty‑
czących badań naukowych, sporządzanie raportów naukowych,
świadczenie usług badawczych, udostępnianie informacji nauko‑
wych, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, usługi
badawcze, usługi badawczo‑rozwojowe, usługi doradcze dotyczące
nauki, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi w zakresie badań na‑
ukowych, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usłu‑
gi w zakresie testów naukowych.

(111) 304600
(220) 2017 03 13
(210) 468799
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 05
(732) CIEĆWIERZ SŁAWOMIR TOMASZ, Gdynia, PL.
(540) AZALA ELITE
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble łączone, meble
wielofunkcyjne, zestawy mebli, 35 prowadzenie usług sprzedaży
mebli‑detalicznej i hurtowej, tradycyjnej i przez Internet, usługi dys‑
trybucji mebli.
(111) 304601
(220) 2017 04 14
(210) 468812
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) KOWALSKI ADRIAN TECHEXPERT, Pułtusk, PL.
(540) Akademia Mali Odkrywcy
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, czerwony, beżowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.01, 02.05.30, 16.03.17, 09.07.22
(510), (511) 35 wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowa‑
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich (pomoc w komercjalizacji pro‑
duktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi świadczo‑
ne przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed‑
siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, tj. książek,
albumów, materiałów edukacyjnych, pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej
sprzedaży towarów do celów dydaktycznych, edukacyjnych i kształ‑
cenia oraz towarów reklamowych), 41 instruktaże, opracowywanie
podręczników edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyj‑
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nych, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, organi‑
zowanie festynów w celach edukacyjnych, prowadzenie warsztatów
jako szkolenia, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edu‑
kacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe w tym tekstów
i materiałów edukacyjnych, pisanie tekstów innych niż reklamowych,
materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń
edukacyjnych, planowanie przyjęć, usługi pokazów filmowych, usłu‑
gi rozrywkowe.

moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych,
pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni wystawienniczymi,
dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wypo‑
sażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie
i gromadzenie informacji w formie komputerowych baz danych, za‑
rządzanie komputerowymi bazami danych, usługi w zakresie wyceny
działalności: wystawienniczej, handlowej, marketingowej, promocyj‑
nej, reklamowej.

(111) 304602
(220) 2017 04 18
(210) 468821
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET‑AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) vetbuton
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny.

(111) 304605
(220) 2017 03 14
(210) 468867
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 12
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRAND IMPERIAL
(510), (511) 29 sery, wyroby na bazie serów.

(111) 304603
(220) 2017 03 14
(210) 468823
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 12
(732) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) mobileIT
(540)

(111) 304606
(220) 2014 05 12 K
(210) 468875
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) Performix LLC, Denver, US.
(540) PERFORMIX
(510), (511) 5 żywność i substancje dietetyczne przystosowane
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, suplementy dietetycz‑
ne i odżywcze, preparaty witaminowe i mineralne.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych i krajo‑
wych imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych
i reklamowych, usługi reklamowe świadczone za pomocą radia,
telewizji, prasy, Internetu, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi promocyjne,
organizowanie i planowanie kampanii marketingowych i reklamo‑
wych, usługi związane z wprowadzaniem produktów na rynek, udo‑
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, świadczenie usług w zakresie rozpowszechniania materiałów
reklamowych i informacyjnych, sprzedaż książek, katalogów, kalen‑
darzy, czasopism, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
publikowanie tekstów reklamowych, kojarzenie kontrahentów, po‑
moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych,
pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni wystawienniczych,
dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wypo‑
sażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie
i gromadzenie informacji w formie komputerowych baz danych, za‑
rządzanie komputerowymi bazami danych, usługi w zakresie wyceny
działalności: wystawienniczej, handlowej, marketingowej, promocyj‑
nej, reklamowej.
(111) 304604
(220) 2017 03 14
(210) 468824
(151) 2017 11 02
(441) 2017 06 12
(732) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SyMas
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.11
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych i kra‑
jowych imprez targowych i wystawienniczych w celach handlo‑
wych i reklamowych, usługi reklamowe świadczone za pomocą ra‑
dia, telewizji, prasy, Internetu, doradztwo w zakresie prowadzenia
dzielności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi promocyjne,
organizowanie i planowanie kampanii marketingowych i reklamo‑
wych, usługi związane z wprowadzaniem produktów na rynek, udo‑
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, świadczenie usług w zakresie rozpowszechniania materiałów
reklamowych i informacyjnych, sprzedaż książek, katalogów, kalen‑
darzy, czasopism, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
publikowanie tekstów reklamowych, kojarzenie kontrahentów, po‑

(111) 304607
(220) 2017 03 15
(210) 468885
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) SCR
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optycz‑
ne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, 35 sprzedaż artykułów medycz‑
nych o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów,
soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz
sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów okuli‑
stycznych i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz
osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować w hurtowni i w sklepie także za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej, Internetu.
(111) 304608
(220) 2017 03 15
(210) 468887
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki, PL.
(540) SCR
(540)

(531) 24.17.01, 24.17.03, 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optycz‑
ne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, 35 sprzedaż artykułów medycz‑
nych o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów,
soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz
sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów okuli‑
stycznych i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz
osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować w hurtowni i w sklepie także za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej, Internetu.
(111) 304609
(220) 2017 03 15
(210) 468902
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ AUREA
PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn, PL.
(540) MucoDry X
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub‑
stancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
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żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, pla‑
stry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo‑
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.

(111) 304610
(220) 2017 03 15
(210) 468911
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Korona Królowej
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele‑
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial‑
nej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, pro‑
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 dru‑
ki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieopra‑
wione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki
do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przecho‑
wywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodni‑
kami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z che‑
micznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi rekla‑
mowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, two‑
rzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higie‑
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne‑
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazy‑
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów trans‑
misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia‑
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi‑
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on
‑line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotek‑
stowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, w tym
udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, reali‑
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i pu‑
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi or‑
ganizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizo‑
wanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
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odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika‑
cyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 304611
(220) 2017 03 15
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) NMG Composites Co., Ltd., Tongxiang, CN.
(540) NMG
(540)

(210) 468915

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 17 materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła,
materiały dźwiękoszczelne, materiały izolacyjne, filc izolacyjny, tka‑
niny izolacyjne, włókno szklane do izolacji, tkaniny z włókna szklane‑
go do izolacji, ognioodporne materiały izolacyjne, izolatory do linii
kolejowych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych,
izolatory, włókna węglowe, inne niż do celów włókienniczych, włók‑
na z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, żywice sztuczne
półprzetworzone, żywice syntetyczne półprzetworzone, 22 włókna
węglowe do celów włókienniczych, włókna szklane do celów włó‑
kienniczych, sieci, wyściółka nie z gumy, tworzyw sztucznych, papie‑
ru lub kartonu, runo owcze, włókna z tworzyw sztucznych do celów
włókienniczych, tekstylia z włókien nieprzetworzonych, plecione
rzemyki [baty, bicze], wełna drzewna, worki do transportu i przecho‑
wywania materiałów w dużych ilościach, 24 tkaniny, materiały tek‑
stylne, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego
do celów włókienniczych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
ścierki do osuszania szkła, nietkane materiały tekstylne, filc, materia‑
ły, dzianiny, materiały lepkie przyklejane na gorąco, substytuty tka‑
nin z tworzyw sztucznych, materiały tekstylne do filtrowania.
(111) 304612
(220) 2017 03 16
(210) 468951
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) POSADZKI PRZEMYSŁOWE‑POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów, PL.
(540) PPP POSADZKI PRZEMYSŁOWE‑POLSKA Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 26.04.03, 26.04.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 posadzki betonowe, 35 doradztwo w zakresie prowa‑
dzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 37 usługi budowla‑
ne, naprawy przemysłowych posadzek betonowych oraz nawierzch‑
ni betonowych .
(111) 304613
(220) 2017 03 16
(210) 468955
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) POSADZKI PRZEMYSŁOWE‑POLSKA INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów, PL.
(540) PPP INTERNATIONAL Posadzki Przemysłowe
‑Polska
International Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary, czarny, niebieski, zielony, biały
(531) 01.05.01, 01.05.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 19 posadzki betonowe, 35 doradztwo w zakresie prowa‑
dzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 37 usługi budowla‑
ne, naprawy przemysłowych posadzek betonowych oraz nawierzch‑
ni betonowych.

(111) 304614
(220) 2016 08 05
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 05
(732) GIBEK KRZYSZTOF, Opole, PL.
(540) Ś
(540)

(210) 468959

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru,
energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia elektrycz‑
na ze źródeł odnawialnych, 9 sterowniki programowalne, sterowniki
przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki elektroniczne, re‑
gulatory energii, regulatory energii elektrycznej, programowalne urzą‑
dzenia sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
energia, przepływomierze elektryczne, szerokopasmowe woltomierze
do pomiaru kąta przesunięcia fazowego, urządzenia do pomiaru opor‑
ności, urządzenia do pomiaru rezystancji, urządzenia do testowania
baterii, watomierze, woltomierze, wskaźniki strat elektrycznych, liczni‑
ki amperogodzin, liczniki energii elektrycznej, liczniki prądu elektrycz‑
nego, mierniki miliwoltów, mierniki napięcia mierniki prądu, mierniki
uniwersalne składane, sterowniki do falowników, reduktory [elektrycz‑
ność], regulatory oświetlenia, płyty słoneczne, podzespoły elektro‑
niczne, optyczne, podzespoły elektrotechniczne, polimerowe diody
elektroluminescencyjne [PLED], panele do rozdziału energii elektrycz‑
nej, panele dotykowe, panele sterownicze do kuchenek, panele świa‑
tłowodowe, płytki ceramiczne zawierające obwody drukowane, diody
świecące [LED], przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promie‑
niowania słonecznego na energię elektryczną, baterie słoneczne
do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego,
falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotokomórki do użycia z oświetle‑
niem bezpieczeństwa, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek‑
trycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, instalacje fotowolta‑
iczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta‑
iczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaicz‑
ne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, moduły
słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia do kontro‑
li elektrostatyczności, urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej,
urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do stabiliza‑
cji częstotliwości, urządzenia do stabilizowania napięcia, urządzenia
do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do sterowania prądem
elektrycznym, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elek‑
trycznej, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, apa‑
ratura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, urządzenia do maga‑
zynowania energii elektrycznej, urządzenia ładujące do sprzętu na‑
dającego się do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, urzą‑
dzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urzą‑
dzenia do regulowanego zasilania, urządzenia do transmisji za po‑
średnictwem linii elektroenergetycznych, urządzenia energetyczne
sieci zasilających, urządzenia fotowoltaiczne, aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 11 instalacje
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oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje
oświetleniowe, instalacje do lamp ulicznych, osprzęt oświetleniowy,
oprawy oświetleniowe, lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy
oświetleniowe, lampy na energię słoneczną, lampy do celów oświe‑
tleniowych, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe
z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (OLED), urządze‑
nia oświetleniowe LED, 35 podwodne lampy LED, organizowanie po‑
kazów handlowych, organizowanie pokazów w celach handlowych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promo‑
cyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalności owych dla klientów, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych drogą pocztową, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświe‑
tleniem, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych,
organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadza‑
nie aukcji, prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne
online za pośrednictwem Internetu, audyt przedsiębiorstw, automa‑
tyczne przetwarzanie danych, przetwarzanie danych, przetwarzanie
danych dla firm, skomputeryzowane przetwarzanie danych, wprowa‑
dzanie i przetwarzanie danych, odczyt mierników elektrycznych do ce‑
lów wystawiania rachunków, sporządzanie faktur, pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą, badania dotyczące cen, prognozy
rynkowe, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputero‑
wych bazach danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, 37 budowa elektrowni wiatrowych, budowa elektrowni
wodnych, instalacja odgromników, instalacja ogniw i modułów foto‑
woltaicznych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i sys‑
temów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń do kompensacji
mocy biernej, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja
urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń elektrycznych,
instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja
urządzeń oświetleniowych, instalowanie generatorów prądu, instalo‑
wanie systemów zasilanych energią słoneczną, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, serwis
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, montaż i konserwacja in‑
stalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania
słonecznego, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii,
naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa lub konserwa‑
cja generatorów energii elektrycznej, usługi doradcze związane z in‑
stalacją urządzeń oświetleniowych, usługi w zakresie instalacji elek‑
trycznych, 42 aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych,
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowa‑
nia komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplika‑
cji oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramo‑
wania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem
dostaw i portali e‑biznesowych, opracowywanie programów do prze‑
twarzania danych na zamówienie osób trzecich, pisanie programów
komputerowych, programowanie komputerowe dla branży energe‑
tycznej, programowanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do zarzą‑
dzania energią, programowanie oprogramowania do zarządzania ba‑
zami danych, programowanie programów do przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania
energią, tworzenie platform internetowych do handlu elektroniczne‑
go, usługi pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania
programów komputerowych, inżynieria techniczna, usługi inżynieryj‑
ne związane z systemami zaopatrzenia w energię, pomiary inżynieryj‑
ne, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów
pomiarowych.

(111) 304615
(220) 2009 09 17
(210) 468961
(151) 2017 11 27
(441) 2017 07 10
(732) STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE ZAWISZA, Bydgoszcz, PL.
(540) ZAWISZA
(510), (511) 9 karty magnetyczne, 14 breloczki, ozdoby jako biżute‑
ria, zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry takie jak aktówki, port‑
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fele, teczki, 24 ręczniki, bielizna pościelowa, chorągwie tekstylne,
flagi tekstylne, sztandary, proporce tekstylne, proporczyki tekstylne,
38 poczta elektroniczna, zapewnienie dostępu do stron interneto‑
wych i portali.

(111) 304616
(220) 2017 03 17
(210) 468999
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) TAJMAX MIECZYŃSKI, GRACZ, LISZKA SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) PARTNER AGD RTV
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet sprzę‑
tu elektronicznego, w tym radioodbiorników, telewizorów, sprzętu
do odtwarzania muzyki, projektorów, sprzętu komputerowego i ak‑
cesoriów komputerowych, w tym komputerów, tabletów, monitorów,
klawiatur, drukarek, kserokopiarek, routerów, kamer, myszek podkła‑
dek, pamięci USB, telefonów, telefonów komórkowych, zestawów
głośnomówiących do telefonów, akcesoriów do telefonów komórko‑
wych, sprzętu i artykułów fotograficznych, ramek cyfrowych, nawi‑
gacji GPS, wideorejestratorów do samochodów, radioodtwarzaczy
samochodowych, akcesoriów do sprzętów elektronicznych, sprzętu
komputerowego i sprzętu fotograficznego, w tym kabli, przewodów,
przedłużaczy, uchwytów mocujących, baterii, akumulatorków, łado‑
warek, obiektywów, statywów, słuchawek, podkładek, programów
komputerowych, gier komputerowych, sprzętu do grania w gry kom‑
puterowe, w tym konsol, płyt CD i DVD, książek, urządzeń i artyku‑
łów gospodarstwa domowego, w tym lodówek, zamrażarek, pralek,
zmywarek, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, zlewozmywaków,
czajników, opiekaczy, tosterów, frytkownic i grillownic, parowarów,
szybkowarów, gofrownic, krajalnic, maszynek do mielenia, maszyn
do wypieku chleba, sokowirówek i wyciskarek, mikserów i robotów
kuchennych, blenderów, ekspresów, młynków do kawy, żelazek i stacji
parowych, desek do prasowania, suszarek, odkurzaczy, lokówek, pro‑
stownic, depilatorów, trymerów, maszynek do golenia, szczoteczek
do zębów, sztućców, garnków i akcesoriów kuchennych, wag kuchen‑
nych i łazienkowych, ciśnieniomierzy i termometrów, urządzeń wenty‑
lujących, w tym wentylatorów i klimatyzatorów, urządzeń grzewczych,
urządzeń i artykułów oświetleniowych, w tym lamp, reflektorów, kin‑
kietów, żyrandoli, akcesoriów do urządzeń gospodarstwa domowego,
w tym kabli, uchwytów mocujących, przewodów, armatury kuchennej
i łazienkowej, wyposażenia łazienek w tym wanien, umywalek, sede‑
sów, muszli, brodzików, kabin prysznicowych, środków do czyszczenia
i konserwacji, w tym artykułów elektronicznych, sprzętu gospodar‑
stwa domowego, kuchni i łazienek, usługi sprzedaży w sklepach oraz
przez Internet kawy i herbaty, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez
Internet sprzętu biurowego, artykułów biurowych, artykułów papier‑
niczych, artykułów piśmienniczych, usługi sprzedaży w sklepach oraz
przez Internet toreb, futerałów i pokrowców, w tym toreb na sprzęt
elektroniczny, fotograficzny, sprzedaż pudełek, sprzedaż opakowań
plastikowych, metalowych, z tkanin, usługi badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, or‑
ganizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży, usługi reklamowe i marketingowe, 37 usługi ser‑
wisowania sprzętów elektronicznych i urządzeń gospodarstwa domo‑
wego, usługi montażu urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i oświe‑
tleniowych, usługi budowlane, 39 usługi transportowe.
(111) 304617
(220) 2017 03 17
(210) 469006
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) FUNDACJA CZARNEJ TRZYNASTKI KRAKOWSKIEJ,
Kraków, PL.
(540) CZARNA TRZYNASTKA KRAKOWSKA
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, emblematy, medale, odzna‑
ki, ozdoby, plakiety, puchary‑trofea, tablice, szyldy‑wszystkie wymie‑
nione z metali nieszlachetnych lub ich stopów, 16 albumy, broszury,
czasopisma, książki, komiksy, informatory, podręczniki, poradniki,
przewodniki, śpiewniki, nuty, mapy, atlasy, fotografie, reprodukcje,
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reprinty, grafiki, rysunki, katalogi, kalendarze, foldery, afisze, plakaty,
karty pocztowe, karty okolicznościowe, karty wizytowe, druki okolicz‑
nościowe, papeteria, bloki do pisania, koperty, nalepki, naklejki, no‑
tatniki, zakładki do książek, plakietki papierowe, plakietki drukowane,
chorągiewki papierowe, hologramy, okładki, obwoluty, torby papiero‑
we, opakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, artykuły
pamiątkarskie papierowe, przybory piśmienne, przybory szkolne,
emblematy papierowe, emblematy drukowane, znaki graficzne papie‑
rowe, znaki graficzne drukowane, stemple okolicznościowe, stemple
do pieczętowania, stemple do znakowania, 41 publikowanie książek,
publikowanie czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne z dostępem on‑Iine, organizowanie i pro‑
wadzenie wykładów, seminariów, konferencji, organizowanie spotkań,
zjazdów, organizowanie wystaw w dziedzinie kultury i historii, działal‑
ność oświatowa, organizowanie zajęć edukacyjnych, organizowanie
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizowanie działań mających
na celu wychowywanie dzieci i młodzieży, organizowanie wychowa‑
nia metodą harcerską, instruktaż w zakresie rozwoju osobistego i pra‑
cy nad sobą, edukacja w zakresie metodyki wychowania, edukacja
w zakresie niesienia pomocy bliźnim i służby obywatelskiej, edukacja
w zakresie historii i tradycji narodowej, edukacja w zakresie wartości
społeczeństwa obywatelskiego, edukacja w zakresie kultywowania
zwyczajów i obyczajów, instruktaż w zakresie wychowania fizycznego
i treningu kondycyjnego, szkolenie narciarskie, szkolenie żeglarskie,
szkolenie pływackie, szkolenie turystyczne, szkolenie w zakresie po‑
ruszania się w terenie, szkolenie w zakresie orientacji w terenie, szko‑
lenie w zakresie budownictwa polowego, szkolenie w zakresie tury‑
styki i turystyki górskiej, szkolenie w zakresie przetrwania w trudnych
i ekstremalnych warunkach, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,
organizowanie obozów letnich, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie obozów szkoleniowych w zakresie turystyki i turystyki
górskiej, organizowanie rajdów i biwaków, organizowanie zawodów
sprawności fizycznej, organizowanie gier miejskich, organizowanie
gier terenowych, organizowanie biegów na orientację, organizowanie
obozów przetrwania w trudnych i ekstremalnych warunkach, organi‑
zowanie i prowadzenie imprez sportowych, organizowania zajęć re‑
kreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów, zabaw
i przedstawień.

(111) 304618
(220) 2017 03 17
(210) 469013
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 19
(732) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło, PL.
(540) MULTI
(510), (511) 20 materace, materace sprężynowe do łóżek.
(111) 304619
(220) 2017 03 17
(210) 469014
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 19
(732) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło, PL.
(540) ROYAL S
(510), (511) 20 materace, materace sprężynowe do łóżek.
(111) 304620
(220) 2017 03 17
(210) 469015
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 19
(732) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło, PL.
(540) TYTAN
(510), (511) 20 materace, materace sprężynowe do łóżek.
(111) 304621
(220) 2016 01 20
(210) 451495
(151) 2017 04 04
(441) 2016 04 25
(732) PASZKIEWICZ MARIUSZ MASTERCOMP, Poznań, PL.
(540) MASTERCOMP
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.07.17, 26.07.25
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(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, akumulatory elektryczne, akustyczne sygnalizatory,
alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady, amperomierze,
analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, apara‑
ty kinematograficzne, aparaty fotograficzne, apertometry, audiowizu‑
alne urządzenia dydaktyczne, automatyczne sekretarki, baterie: bate‑
rie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie
galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe: betatro‑
ny, bezpieczniki topikowe, błyskowe żarówki do lamp, brzęczyki, celki
akumulatorowe, cewki dławikowe, cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, chipy
‑układy scalone, częstotliwościomierze, czujniki,
czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czytniki‑sprzęt przetwarza‑
nia danych, diody świecące LED, druty elektryczne, druty telefoniczne,
druty telegraficzne, druty ze stopów metali‑bezpieczniki topikowe, dyk‑
tafony, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe‑audio‑wideo,
dyski kompaktowe‑CD‑ROM‑y, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych,
dzwonki
‑urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne,
dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, dźwignie
wag przesuw nikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany,
ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do ce‑
lów przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne
‑ekranopisy, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne
urządzenia kontrolno‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe,
epidiaskopy‑rzutniki, ergometry, etykietki na towarach elektroniczne,
falomierze, wykrywacze fałszywych monet, filmy‑błony naświetlone,
filmy kinematograficzne‑urządzenia do montażu, urządzenia i przy‑
rządy fizyczne, fotograficzne suszarki do klisz, fotokopiarki, fotometry,
galwanometry, gaśnice, gazometry‑urządzenia pomiarowe, geodezyj‑
ne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty‑złącza elektryczne, gramofony, grodzie akumulatorów elek‑
trycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki sygnalizacyjne,
hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramofo‑
nowych, identyfikacyjne bransoletki, magnetyczne induktory
‑elektryczność, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elek‑
tryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych: interfejsy
komputerowe‑informatyka, iskrochrony, kable elektryczne, kable kon‑
centryczne, kable koncentryczne kable optyczne‑światłowody, kable
rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery
wideo zespolone z magnetofonem, karkasy dla cewek elektrycznych,
zakodowane magnetycznie karty, karty magnetyczne zakodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety
wideo z grami, kasy rejestrujące: katody, kątomierze‑przy rządy po‑
miarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry‑czasomierze, kodery
magnetyczne, kolektory elektryczne, komory dekompresyjne, kom‑
paktowe dyski‑audio‑wideo, kompaktowe dyski‑CD‑ROM‑y, kompara‑
tory’, kompasy‑przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, kompute‑
rowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów,
komputery przenośne, komputery przenośne, urządzenia do komuni‑
kacji wewnętrznej: aparatura elektryczna do komutacji, komutatory,
kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, przy‑
rządy do kondensatorów optycznych, miarki krawieckie, krokomierze
‑pedometry, kuwety fotograficzne, kwasomierze

‑areometry, kwaso‑
mierze do akumulatorów, laktodensy metry, laktometry‑mlekomierze,
lampy błyskowe‑fotografia, lampy ciemniowe‑fotografika, lampy elek‑
tronowe, lampy elektronowe próżniowe
‑radio, lampy elektronowe
wzmacniające, lampy katodowe, lampy optyczne, lampy rentgenowskie
nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elektryczne inne niż
do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne
‑aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepko‑
ściomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła,
linijki
‑przyrządy miernicze, linki do pionów, liny do sond, logi
‑instrumenty pomiarowe, lornetki, lunety celownicze do broni palnej
lupy‑optyka, lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki
do okularów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne,
magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfiku‑
jące, magnetyczne nośniki danych, maszty do anten bezprzewodo‑
wych, maszyny księgujące, maszyny sumujące, materiały na przewody
instalacji elektrycznych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, me‑
chanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony,
membrany
‑akustyka, membrany do aparatury naukowej, miarki
‑przyrządy miernicze, miarki ciesielskie, miary, mierniki‑przyrządy po‑
miarowe, mierniki czasu naświetlania‑światłomierze, migacze‑światła
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sygnalizacyjne, migawki‑fotografika, mikrofony, mikrometry, mikro‑
procesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory
‑hardware
komputerowy, monitory‑programy komputerowe, monitory ekrano‑
we, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych: motopompy
strażackie, myszy‑informatyka, nadajniki‑telekomunikacja, nadajniki
sygnałów’ elektronicznych, napędy dyskowe‑informatyka, napędy dys‑
ków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewo‑
dów elektrycznych, niwelatory‑poziomnice, przyrządy do ustalania linii
poziomej, noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośni‑
ki informacji, optyczne nośniki informacji, nośniki płyt ciemniowych
‑fotografika, notesy elektroniczne, obciążniki do sond, obiektywy

‑soczewki, optyka, obiektywy

‑soczewki do astrofotografii, obwody
drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym, odbiorniki‑audio
i wideo, suszarki do odbitek fotograficznych: urządzenia do nabłyszcza‑
nia odbitek fotograficznych: odgromniki, przyrządy do pomiaru odle‑
głość, odtwarzacze kaset: odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
kompaktowych, odważniki, przełączniki‑elektryczność, ogniwa foto‑
elektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki‑elektryczność, ogrodze‑
nia zelektryfikowane, oktanty, omomierze, oporniki elektryczne
‑rezystory, programowanie komputerowe, nagrane, oprogramowanie
komputerowe, nagrane optyczne nośniki danych: optyczne włókna
przewodzące promienie świetlne
‑światłowody, oscylografy, osłony
końcówek wyjść elektrycznych, osłony obiektywów, osłony przeciw‑
odblaskowe, osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświetle‑
nia, ozonizatory, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Pa‑
nele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pier‑
ścienie kalibrujące, piorunochrony, pirometry, planimetry, pliki graficz‑
ne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ścią‑
gnięcia do telefonu komórkowego, plotery
‑pisaki x
‑y, płytki
krzemowe‑obwody scalone półprzewodnikowe, pojemniki na płytki
mikroskopowe, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonogra‑
ficzne, pochylniki‑eklimetry, pochyłomierze, podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem:
pojemniki na płytki mikroskopowa, polarymetry, pomiarowe naczynia
szklane, naczynia szklane do pomiarów, powłoki‑osłony kabli elek‑
trycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, wskaź‑
niki poziomu wody, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodni‑
ki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory‑centralne
jednostki przetwarzania, procesory tekstu, programy gier komputero‑
wych: programy komputerowe‑software ładowalny, programy kom‑
puterowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, urzą‑
dzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów
medycznych, prostowniki, prostowniki prądu, przy rządy i urządzenia
do prób materiałowych: próżniomierze, pryzmaty‑optyka, przekaźniki
elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory
‑elektryczność, przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo‑odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki
elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody
magnetyczne, aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza
‑fotografika: ramki do przezroczy fotograficznych, przyciski do dzwon‑
ków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowa‑
nia odległości, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiaro‑
we, przysłony
‑fotografika, przyspieszeniomierze, publikacje
elektroniczne‑moduły ładowalne, pulpity rozdzielcze‑elektryczność,
puszki przełącznikowe‑elektryczność, radary, radia‑odbiorniki radio‑
we, radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki
do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory, refraktometry, re‑
fraktory: regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości
do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przeby‑
tej drogi w kilometrach dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi
w milach dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza,
respiratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty, rurki kapilarne,
rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych: sek‑
stansy, sferometry, siarkometry, skanery‑informatyka: przyrządy do mie‑
rzenia grubości skóry, skrzynki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy
‑elektryczność, skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze‑elektryczność,
słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, zestawy soczewek
‑wzierniki, okulary, soczewki optyczne: solomierze, sonary

‑hydrolokatory, maszyny i urządzenia do sondowanie, sondy‑radarowe
lub ultradźwiękowe, sondy do celów naukowo‑badawczych, spektro‑
grafy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze
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‑ urządzenia do przetwarzania danych, sprzęgacze akustyczne, sprzę‑
gacze akustyczne sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt komputerowy,
sprzęt radiotelefoniczny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
stereoskopy, instalacje elektryczne do sterowania zdalnie procesami
przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki miernicze‑przyrządy geode‑
zyjne, styki elektryczne, suszarki klisz‑fotografia: suwaki logarytmicz‑
ne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgło‑
we niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów,
syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze‑elektryczność,
szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność,
szpule‑fotografika, szyldy‑znaki mechaniczne, szyldy‑znaki świecące,
ściemniacze światła elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumen‑
tów optycznych, światła błyskowe‑sygnały świetlne, tablice ogłoszeń
elektroniczne, elektroniczne tablice połączeń, tablice rozdzielcze
‑elektryczność, tablice sterownicze‑elektryczność, tablice sygnalizacyj‑
ne, świetlne lub mechaniczne, tachometry, taksometry, taktomierze
‑metronomy, taśmy do czyszczenia głowic, taśmy do rejestracji dźwięku:
taśmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące do taśm magne‑
tycznych, taśmy magnetyczne dla komputerów, taśmy wideo: telefo‑
niczne słuchawki, telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony bezprze‑
wodowe, telefony komórkowe, telefony przenośne telegrafy‑aparaty,
telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycz‑
nych, termostaty, termostaty do pojazdów, totalizatory, transformatory
elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, translatory elektro‑
niczne kieszonkowe, transpondery: tranzystory‑elektronika, tratwy ra‑
tunkowe, triody napięciowe, trójnogi do aparatów fotograficznych, tuby
do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych,
twomiki‑elektryczność, tyczki, łaty‑przyrządy pomiarowe, tyczki, łaty
‑przyrządy pomiarowe, uchwyty do telefonów komórkowych, układy
scalone, urynometry, urządzenia antyinterferencyjne‑elektryczność,
urządzenia diagnostyczne
‑nie do celów medycznych, urządzenia
do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu,
urządzenia do analizy żywności: urządzenia do automatycznego kie‑
rowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia płyt
gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych,
urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji‑urządzenia
laboratoryjne: urządzenia do fotokopiowania: urządzenia do fototele‑
grafii, urządzenia do głosowania: urządzenia do katodowania używa‑
ne przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli i regula‑
cji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji
pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia
do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fo‑
tograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku‑sonometry: urzą‑
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego
oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do od‑
twarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządze‑
nia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości
‑fotografika, urządzenia do powiększania

‑fotografia, urządzenia
do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do reje‑
strowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do rozmagneso‑
wywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowania wykrojów
krawieckich: urządzenia do stereoskopii, urządzenia do sterowania
i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych,
urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do ważenia, urządze‑
nia do wyważania: urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ru‑
chu kolejowym, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowa‑
nia, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
zwrotnicami kolejowymi: urządzenia elektryczne do zdalnego zapło‑
nu urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje
do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych niż me‑
dyczne, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy
do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia
jonizujące nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do przezro‑
czy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów‑komputery pokładowe,
urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych‑sufler te‑
lewizyjny, prompter, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne,
urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych: urządzenia telefo‑
niczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości:u‑
rządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów me‑
dycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne, urządzenia
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zdalnego sterowania, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi
pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji‑badania mikrosko‑
powe, wariometry, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laborato‑
ryjne, wizjery do drzwi
‑judasze: woltomierze, wskaźniki ciśnienia
‑rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki

elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia
‑spadku, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki
strat elektrycznych: wskaźniki temperatury, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty‑złącza elektryczne, wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze
‑detektory, wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów metalo‑
wych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne,
wyłączniki zdalnie sterowane, wyroby optyczne, wysokościomierze,
wyzwalacze migawek
‑fotografia, wzmacniacze, wzorniki
‑przyrządy
pomiarowe, zaciski przewodów‑elektryczność, zamki elektryczne, za‑
wory elektromagnetyczne‑przełączniki elektromagnetyczne, zdalne
sterowanie sygnałami‑aparatura elektrodynamiczna, zdalne sterowa‑
nie zwrotnicami kolejowymi
‑aparatura elektrodynamiczna, zdjęcia
rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zegary kontrolne
‑czasomierze rejestrujące, zelektryfikowane szyny do zawieszania re‑
flektorów punktowych, zespoły nadawcze‑telekomunkiacja, zestawy
głośnomówiące do telefonów, złącza‑elektryczność, złącza do prze‑
wodów elektrycznych, złączki‑elektryczność, znaki cyfrowe, znaki dro‑
gowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, 35 spe‑
cjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalności gospodar‑
czej, fotokopiowanie, doradztwo dotyczące organizowania działalno‑
ści gospodarczej, outsourcing ‑ obsługa informatyczna działalności
gospodarczej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla‑
my korespondencyjne, sortowanie danych w bazach komputerowych,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wy‑
najem fotokopiarek, wyszukiwanie informacji w plikach komputero‑
wych dla osób trzecich: wyszukiwanie w komputerowych bazach da‑
nych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, zestawienia statystyczne. , 36 doradztwo finansowe,
usługi finansowe, informacje finansowe, wycena finansowa
‑ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości, zarządzanie majątkiem.,
38 agencje informacyjne‑wiadomości, łączność poprzez sieć światło‑
wodów, łączność za pomocą telefonii komórkowej, obsługa telekonfe‑
rencji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią kompute‑
rową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu
do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej
sieci komputerowej‑usługi operatorów sieciowych, łączność za pomo‑
cą telefonów, łączność za pomocą telegramów, przesyłanie telegra‑
mów, informacja o telekomunikacji, telewizja kablowa, łączność po‑
przez terminale komputerowe, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostęp‑
nianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych‑telekomunikacja: usługi poczty głosowej, usługi telefo‑
niczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, usługi związane z ustala‑
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi związanych
z telezakupami‑przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych, wypoży‑
czanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do ko‑
piowania, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypoży‑
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze‑radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej, 42 analizy systemów
komputerowych, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki,
badawczo‑rozwojowe prace‑dla osób trzecich, elektroniczna konwer‑
sja danych lub programów, inżynieria techniczna, kalibrowanie,
cechowanie‑pomiary, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
programowanie komputerów, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów’ na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych kompu‑
terowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero‑
wych, opracowywanie projektów’ technicznych, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi związane z projektowa‑
niem graficznym‑sztuka, tworzenie i utrzymywanie stron interneto‑
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wych dla osób trzecich, wynajmowanie‑udostępnianie zasobów’ ser‑
werów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie serwerów
‑hosting, wyszukiwarki
internetowe‑opracowywanie, wzornictwo przemysłowe .

(111) 304622
(220) 2017 03 31
(210) 469855
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) FIRMA ELLEENA M. APRYJAS, M. RACZYŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Łapczyca, PL.
(540) ELLEENA Great Brands for Everyday Grow with us
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
szary
(531) 01.05.01, 01.05.06, 01.05.23, 01.13.05, 27.05.01, 29.01.15,
01.05.12, 01.17.02, 01.17.04, 26.15.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 1 woda destylowana, 3 środki czyszczące do celów go‑
spodarstwa domowego, mydła, preparaty do prania, detergenty,
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce‑
lów medycznych, 4 podpałki, świece, knoty do świec, 5 antybakteryj‑
ne środki do mycia rąk, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
16 papier higieniczny, papier, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy
papierowe, 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
marketingowe.
(111) 304623
(220) 2017 03 30
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tvn film
(540)

(210) 469762

Kolor znaku: szary
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgna‑
cji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące, 9 programy telewizyj‑
ne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym,
w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisa‑
ne nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry
komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisy‑
wania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektronicz‑
na aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemne‑
go, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbior‑
niki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urzą‑
dzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające ze‑
staw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania pro‑
gramów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisy‑
wanych programów, programy komputerowe, programy kompute‑
rowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towa‑
rów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
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do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero‑
wym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, ante‑
ny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywa‑
nia i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli‑
ków w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziem‑
nym, satelitarnym, cyfrowym, 16 druki akcydensowe, kalendarze,
foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje dru‑
kowane, czasopisma, książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki
do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty
na luźne kartki, papier do pisania, papier do pakowania, papier w ar‑
kuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumen‑
ty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papie‑
ru lub kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki,
taśmy samoprzylepne, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy‑
jątkiem aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia gło‑
wy, 28 gry, zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie, karty do gry,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organi‑
zacji pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania
rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalno‑
ści gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informa‑
cji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go‑
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielo‑
branżowej, a także usługi sprzedaży w sklepie wysyłkowym oraz in‑
ternetowym, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz‑
nej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przeno‑
śnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu
i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputero‑
wych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro‑
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie ana‑
logowej ł cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa‑
tłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i sateli‑
tarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników tele‑
wizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbiom telewizji, zestawów aparaturowych zawierających deko‑
der i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta‑
wów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisy‑
wania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek,
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wypo‑
sażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo
‑ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki. banery, bezrę‑
kawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki,
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawek, wskaźni‑
ków laserowych, budzików, myszy komputerowych, podkładek pod
myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory,
kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, ko‑
smetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, ma‑
skotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, note‑
sy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki,
opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki
chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea je‑
dwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz. pokrowce na telefony, portfele, po‑
stery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobacz‑
ki do szyb. słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowni‑
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ki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 36 usłu‑
gi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych za pośrednictwem telewizji interaktywnej i In‑
ternetu, sprawdzanie stanu konta za pośrednictwem telewizji inte‑
raktywnej i Internetu, umożliwianie dokonywania płatności za po‑
średnictwem telewizji interaktywnej i Internetu, obsługa kart
kredytowych za pośrednictwem telewizji interaktywnej i Internetu,
udzielanie informacji o usługach ubezpieczeniowych i finansowych,
37 usługi w zakresie: instalacji, obsługi i napraw systemów przekazy‑
wania dźwięku i obrazu w systemie łączności radiofonicznej, telewi‑
zyjnej, kablowej, światłowodowej, satelitarnej i naziemnej, w syste‑
mie cyfrowym i analogowym, instalacji i naprawy urządzeń
do odbioru sygnału telewizyjnego, radiowego, instalacja anten
zbiorczych i indywidualnych do odbioru tego sygnału, instalacja i na‑
prawa sprzętu do odkodowywania sygnału, 38 usługi telekomunika‑
cyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów do‑
kumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewi‑
zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przeka‑
zu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i infor‑
macji za pośrednictwem sieci informatycznych‑Internetu, usługi ko‑
munikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemne‑
go, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane‑zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy‑
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informa‑
cji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsłu‑
gi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika‑
cję z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se‑
lekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmi‑
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usłu‑
gi 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, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na stro‑
ny www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików
w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Interne‑
cie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo‑
gowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN‑przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 39 usługi
w zakresie organizacji podróży, turystyki, udzielanie informacji o po‑
dróżach i turystyce, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja roz‑
rywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewi‑
zyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji
z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostar‑
czanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste‑
mie on‑line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowa‑
nia sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego za‑
pisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od‑
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez od‑
biorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez In‑
ternet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or‑
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organi‑
zacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko‑
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w for‑
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mie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmo‑
wej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej
klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dzie‑
dzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych‑prace badawczo‑wdrożeniowe dotyczące opraco‑
wywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medial‑
nych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udo‑
stępniania czasu dostępu do sieci Internet typu kawiarenka
internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i między‑
narodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania
dostępu do serwerów internetowych, prowadzenie serwisów i por‑
tali internetowych, 43 usługi prowadzenia barów, kawiarni, restaura‑
cji, usługi hotelarskie, usługi zapewnienia miejsc noclegowych,
udzielanie informacji i porad w zakresie usług gastronomicznych,
działalności restauracji, kawiarni, barów i usług hoteli, usługi udziela‑
nia informacji o usługach gastronomicznych i hotelowych, rezerwa‑
cja miejsc noclegowych, pokoi hotelowych, 44 usługi w zakresie
dbania o zdrowie, higienę i urodę ludzi i zwierząt, udzielanie infor‑
macji i porad w tym zakresie, 45 usługi administrowania prawami
własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej.

(111) 304624
(220) 2017 06 07
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DIAGNOZA
(540)

(210) 472650

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo‑
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w forma‑
cie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, inte‑
raktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagry‑
wania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor‑
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału na‑
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio‑
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sy‑
gnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawie‑
rające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli‑
tarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają‑
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu),
programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednic‑
twem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbior‑
nikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy kom‑
puterowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyj‑
ne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obra‑
zów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektro‑
nicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia
towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewi‑
zyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfro‑
wym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam‑
panii 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 za‑
kresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych,
organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi ba‑
dania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie

1470

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyski‑
wanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, po‑
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie eksper‑
tyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowe‑
go oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewi‑
zyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmo‑
wych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime‑
dialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisa‑
nych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktyw‑
nych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego 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 za‑
wierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewi‑
zji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na‑
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii go‑
spodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do‑
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo‑ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane‑
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchaw‑
ki, 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, ko‑
smetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, ma‑
skotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy,
obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołów‑
ki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałecz‑
ki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea je‑
dwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, poste‑
ry, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po‑
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, T‑shirty, wizytowniki,
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpo‑
wszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyj‑
nego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi:
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, ob‑
sługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania progra‑
mów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych‑Internetu,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, na‑
ziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane‑zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy‑
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se‑
lekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
dostarczania informacji on‑line z komputerowych baz danych, umoż‑
liwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewi‑
zyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie infor‑
macji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
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dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www,
usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów
internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie
elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów mu‑
zycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urzą‑
dzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do ko‑
dowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapew‑
nienie dostępu do sieci LAN‑przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej
sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych ser‑
wisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organi‑
zacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, pro‑
dukcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au‑
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on‑line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynaj‑
mowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, do‑
starczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapi‑
sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior‑
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wy‑
najmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji
nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz‑
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowa‑
nie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie,
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług
medialnych‑prace badawczo‑wdrożeniowe dotyczące opracowywa‑
nia i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych,
opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostęp‑
niania czasu dostępu do sieci Internet‑kawiarenka internetowa, usłu‑
gi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwi‑
sów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów
internetowych.

(111) 304625
(220) 2017 03 17
(210) 469039
(151) 2017 11 23
(441) 2017 07 31
(732) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza, PL;
BAC MARIOLA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) amkontakt
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji reklamowych,
usługi w zakresie reklamy przy pomocy wszystkich mediów, analizy
kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów,
przeprowadzanie ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej,
agencje informacji handlowej, informacja o działalności handlowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doradztwo w sprawach
zarządzania personelem firmy, pomoc przy zarządzaniu przedsię‑
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi w tym usługi w za‑
kresie agencji pracy tymczasowej, usługi w zakresie prowadzenia
hurtowni zaopatrzenia osób trzecich, 39 transport drogowy i maga‑
zynowanie, usługi w zakresie transportu towarów na rzecz osób trze‑
cich, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów
zamówionych w domach sprzedaży wysyłkowej i korespondencyj‑
nie, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, targów,
wystaw, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kształcenie
praktyczne, pokazy, informacja o edukacji, 42 usługi w zakresie prac
inżynierskich oraz ich projektowanie, badania naukowo techniczne
w zakresie prac rozwojowych, doradztwo techniczne, ekspertyzy.		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 304626
(220) 2017 03 17
(210) 469045
(151) 2017 11 20
(441) 2017 06 26
(732) KOWAL ANNA, Kraśnik, PL.
(540) SILKUM
(510), (511) 3 emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele,
pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy z wyjątkiem kosmetyków
do rzęs i paznokci, kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, maści
do celów kosmetycznych, mydła kosmetyczne, mydła, mleczka
nawilżające, nawilżacze skóry, odżywcze preparaty kosmetyczne
do twarzy, ciała, włosów i do paznokci, olejki do celów kosmetycz‑
nych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne do pielęgna‑
cji skóry, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do higieny intym‑
nej, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów,
produkty do leczenia, opieki i upiększania włosów, produkty kosme‑
tyczne do kąpieli i pod prysznic, produkty kosmetyczne do pielęgna‑
cji rąk i stóp, 5 balsamy do celów leczniczych, kosmetyki do celów
leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
kosmetyki we wszystkich formach, nie do użytku medycznego,
kultury mikroorganizmów i preparaty z nich do celów dermatolo‑
gicznych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, oleje dla
celów leczniczych, preparaty bakteryjne i chemiczne do celów der‑
matologicznych, preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry, substancje, preparaty i wyroby farmaceutyczne
stosowane do celów dermatologicznych, 35 sprzedaż, detaliczna lub
hurtowa produktów do pielęgnacji i leczenia skóry włosów i ciała,
środków dermatologicznych, preparatów kosmetycznych, substancji
leczniczych stosowanych w celach dermatologicznych, suplemen‑
tów diety i innych produktów wymienionych powyżej.
(111) 304627
(220) 2017 03 17
(210) 469054
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 26
(732) AVENT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HALIfresz
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze od‑
dechu, odświeżacze oddechu nie do celów medycznych, paski od‑
świeżające oddech, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty kosme‑
tyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, produkty do odświeżania
oddechu w sprayu, preparaty perfumeryjne, preparaty zapachowe,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki w postaci
kremów, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, prepara‑
ty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
myjące do użytku osobistego, żele do rąk, olejki eteryczne, aroma‑
tyczne olejki eteryczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
5 pastylki do ssania z dodatkiem cynku, mineralne suplementy die‑
ty dla ludzi, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycz‑
nego, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty lecz‑
nicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty antybakteryjne, spraye
antybakteryjne, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze, lecznicze szampony.
(111) 304628
(220) 2017 03 20
(210) 469062
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 19
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, DE.
(540) Peek & Cloppenburg
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe, usługi
sprzedaży detalicznej, także za pośrednictwem strony internetowej
oraz w ramach telezakupów w odniesieniu do odzieży, obuwia, nakryć
głowy, preparatów wybielających i innych substancji stosowanych
w praniu, preparatów czyszczących, nabłyszczających, szorujących
i ściernych, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych,
kosmetyków, płynów do włosów, preparatów do czyszczenia zębów,
metali szlachetnych i ich stopów, wyrobów jubilerskich, sztucznej
biżuterii, kamieni szlachetnych, instrumentów zegarmistrzowskich
i chronometrycznych, bagażu, kufrów i toreb podróżnych, toreb,
damskich torebek, portfeli, portmonetek, etui na klucze, plecaków,
sakiewek, pasków naramiennych, skóry i imitacji skóry, futer i skór
zwierzęcych oraz wyrobów z tych materiałów, mianowicie bagażu,
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kufrów i toreb podróżnych, toreb, damskich torebek, portfeli, port‑
monetek, etui na klucze, plecaków, sakiewek, pasków naramien‑
nych, pasów skórzanych innych niż odzież, sznurowadeł skórzanych,
pasów naramiennych ze skóry, płatów imitacji skóry do stosowania
w produkcji, akcesoriów odzieżowych, wyrobów tekstylnych, wyro‑
bów pasmanteryjnych, bielizny pościelowej i bielizny stołowej jak
również pościeli, artykułów sportowych i sprzętu sportowego, toreb,
toreb sportowych, toreb na sprzęt sportowy, produktów wspoma‑
gających zdrowie, sztućców, widelców, łyżek, pojemników i przybo‑
rów stosowanych w gospodarstwie domowym i w kuchni, wyrobów
ze szkła, porcelany i fajansu, produktów związanych z żywnością
i gastronomią mianowicie słodyczy, kawy, artykułów dla palaczy, na‑
pojów alkoholowych, napojów, artykułów kempingowych, okularów
i okularów przeciwsłonecznych jak również akcesoriów do nich, gier,
zabawek, artykułów wyposażenia domu i artykułów dekoracyjnych,
artykułów skórzanych, nagrań dźwiękowych i nośników danych, ar‑
tykułów elektrycznych i elektronicznych, artykułów gospodarstwa
domowego, urządzeń elektrycznych, opraw oświetleniowych, urzą‑
dzeń grzewczych, urządzeń wentylacyjnych, narzędzi, produktów
do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych, organizowanie i realiza‑
cja imprez promocyjnych i planów lojalnościowych.

(111) 304629
(220) 2016 10 21
(210) 463005
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wysoka, PL.
(540) TIG TECH INVEST GROUP S. A.
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.06, 26.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, infor‑
macje finansowe, 45 badania prawne.
(111) 304630
(220) 2017 01 19
(210) 466618
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) LEGIEŃ MICHAŁ, Węgrzce Wielkie, PL.
(540) Piwo warzone słońcem
(510), (511) 32 piwo, napoje, napoje bezalkoholowe.
(111) 304631
(220) 2017 01 31
(210) 466947
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 22
(732) NAKWASKI BARTŁOMIEJ BICCO, Warszawa, PL.
(540) SINCE 2016 BEARDED COFFEE
(540)

(531) 02.09.12, 05.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce, 11 ekspresy do kawy, zaparzacze do kawy, filtry
do kawy, spieniacze do mleka, 21 młynki do kawy, naczynia, zastawa
stołowa, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domo‑
wego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 30 kawa, herbata,
kakao, napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, słodycze,
słodycze na bazie lub zawierające kawę, kakao lub czekoladę, ciasta,
czekolady, desery, kanapki, przekąski słodkie, przekąski słone, prze‑
kąski z przyprawami, artykuły spożywcze, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo‑warzywne,
syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, 35 zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: sztućce,
urządzenia i akcesoria do parzenia i picia kawy, urządzenia do wypa‑
lania kawy, młynki do kawy, urządzenia do pakowania kawy, ekspre‑
sy do kawy, zaparzacze do kawy, filtry do kawy, spieniacze do mleka,
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młynki do kawy, naczynia, zastawa stołowa, przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelano‑
we i ceramiczne, sztućce, mleko, produkty mleczne, napoje mlecz‑
ne, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie czekolady, kakao, herba‑
ty, kawy, słodycze, słodycze na bazie lub zawierające kawę, kakao
lub czekoladę, ciasta, czekolady, desery, kanapki, przekąski słodkie,
przekąski słone, przekąski z przyprawami, artykuły spożywcze, na‑
poje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne
i owocowo‑warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowa‑
ne, piwo, napoje alkoholowe, serwetki, obrusy i bieżniki, w sposób
umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hur‑
towniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas targów,
pokazów i podobnych okoliczności oraz drogą sprzedaży wysyłko‑
wej, reklama wyżej wymienionych towarów, 43 usługi kawiarniane
i barowe, restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie.

(111) 304632
(220) 2017 03 20
(210) 469081
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 19
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Furaginum Hasco Max HASCO‑LEK HL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, jasnopomarańczowy,
niebieski
(531) 03.11.01, 24.03.07, 26.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowa‑
na do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do ce‑
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety, leki dla ludzi, wyroby medyczne
w postaci kapsułek, wyroby medyczne w postaci kremów i żeli, wy‑
roby medyczne w postaci maści i kremów, wyroby medyczne w po‑
staci płynów, kropli, syropów i zawiesin, wyroby medyczne w postaci
proszków, wyroby medyczne w postaci tabletek i czopków.
(111) 304633
(220) 2017 03 20
(151) 2017 10 26
(441) 2017 07 10
(732) MRÓZ MIROSŁAW STUDIO 22, Kraków, PL.
(540) j. Baron SINCE 1980
(540)

(210) 469100

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 26.11.08, 29.01.02
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 20 bursztyn.
(111) 304634
(220) 2017 03 20
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) MOTYKA MICHAŁ, Grojec, PL.
(540) HSE system
(540)

(210) 469115

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie oferowania i sprzedaży towarów
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w sklepach, hurtowniach
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oraz za pośrednictwem Internetu, 37 usługi związane z naprawami
oraz serwisami urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, usługi
przywracające obiekt do stanu używalności po jego zużyciu, uszko‑
dzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszkodzeniu, kali‑
bracja detektorów gazu, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń,
konferencji, seminariów, kursów z zakresu bhp, prawa pracy, ochrony
przeciwpożarowej.

(111) 304635
(220) 2017 03 21
(210) 469167
(151) 2017 11 17
(441) 2017 05 02
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz, PL.
(540) GRUPA psb HANDEL
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży
detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z artykułami bu‑
dowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodar‑
stwa domowego i sprzętem radiowo‑telewizyjnym, wyrobami z me‑
talu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi,
odzieżą oraz obuwiem.
(111) 304636
(220) 2017 03 21
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KING
(540)

(210) 469171

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.05, 24.09.13
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, prepa‑
raty do czyszczenia, kosmetyki, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, produkty toaletowe, 16 papier higieniczny, papier
toaletowy, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, chu‑
steczki do nosa [papierowe], serwetki stołowe papierowe, serwety
na stół papierowe.
(111) 304637
(220) 2017 03 21
(210) 469192
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo, PL.
(540) BARBARA LUIJCKX
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnobrązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.01.07, 05.03.06
(510), (511) 29 pasty z owoców, zagęszczone przeciery owocowe,
konserwowane i mrożone owoce, 30 herbatniki, suchary, ciastka
o przedłużonej trwałości, kakao, czekolady i wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze i marcepanowe, dekoracje czekoladowe i cukier‑
nicze, polewy czekoladowe i cukiernicze do ciast i deserów, pasty
z orzechów laskowych do celów cukierniczych, pasty z orzechów
włoskich do celów cukierniczych, pasty z migdałów, kremy i nadzie‑
nia cukiernicze, masy cukrowe, masy marcepanowe, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów branży spożywczej, w szczególności
takich jak: kakao, czekolady i wyroby czekoladowe, wyroby cukier‑
nicze i marcepanowe, dekoracje czekoladowe i cukiernicze, pole‑
wy czekoladowe i cukiernicze do ciast i deserów, pasty orzechowe
(z orzecha laskowego i włoskiego), pasty z migdałów, pasty z owo‑
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ców, kremy i nadzienia cukiernicze do ciast i deserów, masy cukrowe
i masy marcepanowe, ciastka o przedłużonej trwałości, zagęszczone
przeciery owocowe, konserwowane i mrożone owoce, koncentraty
spożywcze, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie i /lub w hurtowni, prowadzenie sprzedaży powyższych
towarów, zamawianych drogą telekomunikacyjną lub elektroniczną,
na podstawie oferty handlowej zamieszczonej na stronie interneto‑
wej oraz w katalogu oferowanych towarów, organizowanie spotkań
handlowych oraz udział w targach i wystawach dla celów handlo‑
wych lub reklamowych wymienionych towarów.

(111) 304638
(220) 2017 03 21
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) HILLAR KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) MOMENTUM way
(540)

(210) 469193

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi biura pośrednictwa pracy, rekrutacja persone‑
lu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso‑
nelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiory‑
sów dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations,
agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tek‑
stów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publiko‑
wanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynaj‑
mowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej prze‑
strzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, re‑
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocz‑
towa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygoto‑
wywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, zarzą‑
dzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, ma‑
szynopisanie, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
importowo‑eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności
artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i rekla‑
my, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wy‑
staw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie za‑
mówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowa‑
nie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje
informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradz‑
two 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 udziela‑
niem 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 bizneso‑
wej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsię‑
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych
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baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero‑
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w pli‑
kach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszu‑
kiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące dzia‑
łalności gospodarczej, sprzedaż: książek, czasopism, 41 kształcenie
praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kolo‑
kwiów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, prowadze‑
nie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
‑webinaria, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie
loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj‑
nych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizo‑
wanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estra‑
dowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywko‑
wych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty,
edukacja na wyższych uczelniach, edukacja w zakresie rozwoju kom‑
petencji biznesowych, usługi trenerskie, prowadzenie coachingu in‑
dywidualnego, grupowego i zespołowego, szkolenia i warsztaty
przeznaczone dla początkujących trenerów według autorskiej meto‑
dologii, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pu‑
blikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych nie do pobrania, innych niż teksty reklamowe, fotografia,
fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów ra‑
diowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, redagowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywko‑
we, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych,
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wi‑
deo, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 42 usługi
komputerowe w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych
dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i im‑
prez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu
sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi kompu‑
terowe w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich,
w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interak‑
tywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi
komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informa‑
cje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobi‑
ste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane,
udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą
użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących in‑
formacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i bizneso‑
wych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wielo‑
ma obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontak‑
tów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyła‑
nia treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i da‑
nych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie
umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie,
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wy‑
świetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków,
dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wy‑
szukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub infor‑
macji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
świadczenie usługi sieci technologicznej online umożliwiającej użyt‑
kownikom transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie
danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wieloma
obiektami online, dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie
sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych
z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje, w tym tek‑
sty, dokumenty elektroniczne, grafiki, media elektroniczne, obrazy
fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach kompute‑
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rowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektro‑
nicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomo‑
ści elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania
elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących in‑
terfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia,
tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medialne‑
go, nabywania medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmu‑
jące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych
i marketingowych kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego
nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie
i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych
urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi do‑
radcze 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 infor‑
macji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic‑
twem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputero‑
wego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwer‑
sja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projekto‑
wanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów, przecho‑
wywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron in‑
ternetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek interneto‑
wych, 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, wypoży‑
czanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogra‑
mowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, od‑
zyskiwanie danych komputerowych, prace badawczo
‑rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projek‑
tów technicznych, projektowanie mody, projektowanie opakowań,
usługi graficzne, 45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowy‑
wania dokumentów prawnych, usługi pomocy w sprawach spor‑
nych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitra‑
żowe, mediacje, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, prawne administrowanie licencjami, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami autorskimi, do‑
radztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie wła‑
sności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów społecznościowych
online, rejestrowanie nazw domen‑usługi prawne, wynajem nazw
domen internetowych.

(111) 304639
(220) 2017 03 21
(210) 469194
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) HILLAR KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) momentumway.com
(510), (511) 35 usługi biura pośrednictwa pracy, rekrutacja persone‑
lu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso‑
nelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiory‑
sów dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations,
agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tek‑
stów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publiko‑
wanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynaj‑
mowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej prze‑
strzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, re‑
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
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reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama poczto‑
wa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowy‑
wanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, zarządza‑
nie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie
programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patrona‑
tu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, trans‑
krypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo‑eksportowe
agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi mode‑
lingu 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 re‑
klamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakre‑
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość,
przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporzą‑
dzanie 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, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozli‑
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działal‑
ności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością
gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usłu‑
gi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organi‑
zowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, po‑
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han‑
dlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyza‑
cja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja da‑
nych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualiza‑
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych
dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymali‑
zacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności go‑
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynko‑
we, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospo‑
darczej, sprzedaż: książek, czasopism, 41 kształcenie praktyczne
w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidual‑
ne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kolokwiów, kongre‑
sów, seminariów, sympozjów, warsztatów, prowadzenie szkoleń
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej (webinaria), orga‑
nizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie loterii, organi‑
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organiza‑
cja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów,
planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, infor‑
macja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja na wyż‑
szych uczelniach, edukacja w zakresie rozwoju kompetencji bizneso‑
wych, usługi trenerskie, prowadzenie coachingu indywidualnego,
grupowego i zespołowego, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla
początkujących trenerów według autorskiej metodologii, kompute‑
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie ksią‑
żek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, pu‑
blikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, innych niż teksty reklamowe, fotografia, fotorepor‑
taże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i te‑
lewizyjnych, produkcja widowisk, pisanie scenariuszy, pisanie scena‑
riuszy do celów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe pro‑
gramy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypoży‑
czanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, udostępnianie fil‑
mów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi w zakresie opracowania gra‑
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ficznego, inne niż do celów reklamowych, 42 usługi komputerowe
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestro‑
wanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczest‑
niczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecz‑
nych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym
hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organi‑
zowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dysku‑
sji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe
w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowa‑
ne lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio,
wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie
strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on‑
line tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie
tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer
i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami online,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania,
przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworze‑
nia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo,
obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy
aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiają‑
ce tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie do‑
stępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie,
umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, ko‑
mentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udo‑
stępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednic‑
twem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi
sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer
danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej toż‑
samości wielu obiektom online i między wieloma obiektami online,
dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów
społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością
przeszukiwania, zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty
elektroniczne, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i in‑
formacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komuni‑
kacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogra‑
mowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji
zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych
i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych
transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci kompute‑
rowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs progra‑
mowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia spra‑
wozdań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania
medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramo‑
wanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych
kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplika‑
cji 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 rozbudo‑
wy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompute‑
rowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, insta‑
lacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowa‑
nia komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputero‑
wych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie da‑
nych komputerowych, powielanie programów komputerowych, pro‑
gramowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two‑
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udo‑
stępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dzie‑
dzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmo‑
wanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputero‑
wego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych,
prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze‑
cich, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie mody,
projektowanie opakowań, usługi graficzne, 45 badania prawne, usłu‑
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gi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi po‑
mocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania
sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi prawne związane z ne‑
gocjacją kontraktów dla osób trzecich, prawne administrowanie li‑
cencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie pra‑
wami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw wła‑
sności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi serwi‑
sów społecznościowych online, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], wynajem nazw domen internetowych.

(111) 304640
(220) 2017 03 22
(210) 469262
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ, Warszawa, PL.
(540) POLSKA SIATKÓWKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.09,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 etykiety metalowe, plakietki identyfikacyjne z metalu,
tabliczki identyfikacyjne metalowe, figurki, statuetki z metali nieszla‑
chetnych, figurki z metali pospolitych, figurki z brązu, kolumny
na trofea wykonane z metali nieszlachetnych, rzeźbione puchary pa‑
miątkowe wykonane z metali nieszlachetnych, statuetki wykonane
z brązu, statuetki wykonane ze stopów metali nieszlachetnych, tro‑
fea z metali nieszlachetnych, metalowe pudełka ozdobne: pojemniki
metalowe, pudelka z metali nieszlachetnych, puszki metalowe,
8 noże na użytek hobbystyczny, scyzoryki, scyzoryki z wielofunkcyj‑
nymi końcówkami, 9 płyty CD, DVD, Blu‑Ray (nagrane i czyste), ma‑
gnetyczne nośniki do zapisu danych, nagrane dyski, dyski przenośne,
przenośne pamięci, pendrive, zapisane na nośnikach filmy i progra‑
my, komputery i sprzęt komputerowy (w szczególności komputery
stacjonarne, laptopy, notebooki, netbooki, tablety, notesy elektro‑
niczne, konsole do gier, klawiatury, myszy), oprogramowanie kom‑
puterowe, gry komputerowe, sprzęt peryferyjny do komputerów,
przenośne urządzenia do nagrywania, odtwarzania i przesyłania
dźwięków, obrazu, filmów, mediów, urządzenia kinematograficzne,
fotograficzne, pomiarowe, sportowe symulatory treningowe, urzą‑
dzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia dydaktyczne i instrukta‑
żowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi,
telefony komórkowe, karty telefoniczne, etui i pokrowce na telefony
komórkowe, uchwyty samochodowe do telefonów komórkowych
i urządzeń nawigacyjnych, pokrowce i futerały na przenośny sprzęt
muzyczny, komputerowy, na odtwarzacze mediów, sprzęt fotograficz‑
ny, segregatory na płyty, magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę,
okulary, okulary słoneczne i etui na okulary, hologramy, 14 wszelkiego
rodzaju zegarki i zegary, bransolety do zegarków, chronografy
do użytku jako zegarki, etui, futerały, kasetki, pudelka, saszetki, szka‑
tułki i woreczki na zegarki, spinki do mankietów i krawatów, szpilki
do krawatów, szpilki ozdobne, etui, futerały, kasetki, pudełka, saszet‑
ki, szkatułki i woreczki do spinek do mankietów i szpilek do mankie‑
tów, bibeloty z brązu, figurki (bibeloty) pokryte metalami szlachetny‑
mi, figurki (bibeloty) wykonane z metali szlachetnych, miniaturowe
figurki (pokryte metalami szlachetnymi), kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, monety, medale, 16 książki, czasopisma, ga‑
lanteria papiernicza, materiały drukowane, druki, w tym druki firmo‑
we, papier firmowy, papier do korespondencji, koperty, afisze, bane‑
ry, broszury, bilety, flagi papierowe, plakaty, etykiety, kalendarze,
terminarze, foldery, fotografie i obrazy, albumy fotograficzne i kolek‑
cjonerskie, odbitki sitodrukowe, reprezentacje graficzne, rysunki, pu‑
blikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje drukowane,
publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, papier
na publikacje, wyroby introligatorskie, obwoluty i oprawy, materiały
szkoleniowe, papierowe identyfikatory imienne, artykuły papierni‑
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cze do pisania, zeszyty, notesy, notatniki, bloki techniczne, bloki ry‑
sunkowe, segregatory, teczki, teczki z gumką, podkładki papierowe,
naklejki, nalepki, noże do papieru [artykuły biurowe], papier do pa‑
kowania, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, przyrządy
oraz materiały do pisania i rysowania, stojaki na akcesoria biurkowe,
stemple, pieczęcie, stojaki i kasetki na stemple i pieczęcie, 18 paraso‑
le i parasolki, aktówki, dyplomatki, teczki, torby, torby podróżne, tor‑
by sportowe, etui, futerały, kopertówki, kosmetyczki, kuferki i kufry,
saszetki męskie, saszetki biodrowe, oprawki na etykiety do bagażu,
plecaki, portfele, portmonetki, etui na wizytówki, pojemniki na wizy‑
tówki, pokrowce na parasole i parasolki, pokrowce na klucze, po‑
krowce do garniturów, pokrowce podróżne na ubrania, podróżne
pokrowce na krawaty, pokrowce (worki) na sprzęt, worki podróżne,
walizki, zawieszki, zestawy i komplety podróżne, torby szkolne (z pa‑
skiem na ramię), paski z imitacji skóry, paski skórzane do bagażu, pa‑
ski naramienne, 20 statuetki i figurki, bibeloty, ozdoby i dekoracje
wykonane z drewna, gipsu, bursztynu, żywic syntetycznych, wosku
lub tworzyw sztucznych, meble, ramy, pościel, poduszki, plansze
i stoiska reklamowe i oznakowanie, niemetalowe, balony reklamowe
nadmuchiwane powietrzem, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, sta‑
tuetki, figurki, bibeloty, ozdoby i dekoracje wykonane z porcelany,
szkła (w tym szkła kryształowego), ceramiki, emalii i terakoty, przybo‑
ry kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, 24 chorągiew‑
ki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, sztandary, tek‑
stylne flagi i proporce, proporce [flagi] inne niż papierowe, flagi
z tworzyw sztucznych, etykiety z materiału tekstylnego, metki, na‑
klejki tekstylne, plakietki z tkanin, tkaniny włókiennicze, bielizna po‑
ścielowa, pościel, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki, prześciera‑
dła, koce, pledy, ręczniki kąpielowe i do rąk, ściereczki, obrusy,
25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, krawaty, apaszki, 26 guziki,
ozdobne plakietki, guziki ozdobne (plakietki) do odzieży, plakietki
do noszenia, nie z metali szlachetnych, klamry do odzieży, klamry
do pasków, wstążki do pakowania, znaczki okolicznościowe używane
w kampaniach, ozdobne emblematy, ozdobne zawieszki do telefo‑
nów komórkowych, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków i bre‑
loków, 27 dywany, chodniki, maty, dekoracje ścienne, kilimy, makaty,
tapety, 28 akcesoria i sprzęt sportowy, piłki, w tym piłki do gry, siatki
do gry w piłkę siatkową, ozdoby choinkowe, lalki i akcesoria dla lalek,
kukiełki, pacynki, ludziki do zabawy, gry i akcesoria do gier, zabawki
i akcesoria do zabawy, balony do gry i zabawy, dmuchane tuby
do dopingowania, gry (towarzyskie, sportowe, fabularne, planszowe,
quizowe, karciane, edukacyjne, elektroniczne), karty do gry, urządze‑
nia do gier innych niż gry telewizyjne, ochraniacze, dmuchane za‑
bawki, figurki do zabawy, zabawkowe instrumenty muzyczne, kape‑
lusze do zabawy, klocki, latawce, zabawki pluszowe i wypychane,
miniaturowe repliki zestawów siatkarskich, pojazdy do zabawy, na‑
mioty do zabawy, puzzle, zabawki plażowe, 30 chipsy (produkty zbo‑
żowe), chrupki zbożowe, gotowe przekąski na bazie zbóż, nachos,
wypieki, wyroby cukiernicze, desery, słodycze, cukierki, guma do żu‑
cia, batony zbożowe i energetyczne, batoniki, batony czekoladowe,
czekolada, czekoladki, czekolada nadziewana, czekoladki nadziewa‑
ne, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, w tym napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, 34 popielniczki, cygarnice, pa‑
pierośnice, tabakiery, pojemniki i woreczki na tytoń, woreczki na faj‑
ki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, przygotowy‑
wanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, organizowanie i zarządzanie programami lojalnościo‑
wymi i promocyjnymi, organizowanie i zarządzanie programami li‑
cencyjnymi, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem
i sprzedaż powierzchni reklamowych i czasu reklamowego na cyfro‑
wych tablicach reklamowych, bilbordach, stronach internetowych,
broszurach i innych powierzchniach reklamowych, dystrybucja ma‑
teriałów promocyjnych i reklamowych, usługi promocji zawodów
sportowych (w szczególności siatkarskich), usługi reklamy interneto‑
wej, radiowej, prasowej i telewizyjnej, usługi konsultacyjne dotyczą‑
ce pozyskiwania sponsorów, promowanie towarów i usług osób trze‑
cich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług
z działalnością sportową, 36 zbiórki na cele charytatywne i dobro‑
czynne, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy
na cele charytatywne, 38 rozpowszechnianie i transmisja progra‑
mów telewizyjnych i radiowych, 41 usługi w zakresie sportu i kultury,
organizacja i prowadzenie zawodów (w szczególności zawodów
sportowych), gier, konferencji, seminariów, szkoleń, turniejów, warsz‑
tatów, konkursów (w tym edukacyjnych, rozrywkowych), gal, wykła‑
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dów, uroczystości, sympozjów, usługi organizowania loterii oraz gier
hazardowych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi in‑
struktażowe, 42 projektowanie i tworzenie portali internetowych,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, utrzy‑
mywanie i zarządzanie portalami internetowymi, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 304641
(220) 2014 06 17
(210) 430157
(151) 2017 05 13
(441) 2014 09 29
(732) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(540) DRZWI I PODŁOGI VOX
(510), (511) 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcień‑
czalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, farby, poko‑
sty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, druka‑
rzy i artystów, żywice naturalne w stanie surowym, 6 drobne wyroby
metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki i ar‑
tykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki z metali nie‑
szlachetnych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszla‑
chetnych, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne,
19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe
konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elemen‑
ty budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne niemetalowe stosowa‑
ne w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, pomniki niemetalowe,
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień,
beton i marmur, zawarte w tej klasie, panele podłogowe, podłogi
niemetalowe (kamienne, drewniane, laminowane, plastikowe, drew‑
nopodobne), deski podłogowe, podłogowe płytki niemetalowe,
podłogowe płyty parkietowe, ścienne okładziny niemetalowe dla
budownictwa, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okładziny
drewniane, płytki ścienne niemetalowe, parapety niemetalowe, pro‑
gi niemetalowe, okiennice niemetalowe, ramy okienne niemetalowe,
żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, schody niemetalo‑
we, szkło budowlane, 27 pokrycia ścian i sufitów, materiały do pokry‑
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany,
chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum, draperie (nietekstylne),
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc w prowadze‑
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal‑
nością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospo‑
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
prace biurowe, zarządzanie sklepami, usługi sprzedaży towarów:
barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze
do powłok, barwników i tuszów, powłoki, żywice naturalne w stanie
surowym, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki ścierne, wosk krawiecki i szewski, paliwa i materiały oświetle‑
niowe, mieszaniny pochłaniające kurz, smary, przemysłowe tłuszcze,
woski i płyny, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materia‑
ły nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, me‑
talowe konstrukcje i budynki przenośne, materiały metalowe do bu‑
dowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, wyroby ślusarskie, rury
i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych,
rudy (kruszce), metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, statu‑
etki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i ar‑
tykuły do transportu i pakowania, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, pomniki niemetalowe, niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe budowlane materiały
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, statu‑
etki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton
i marmur, drobne wyroby niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztu‑
ki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
materiały drewniane oraz z tworzyw sztucznych nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, pojemniki oraz uchwy‑
ty i zamknięcia do pojemników, drabiny i schody przenośne, stoiska
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wystawowe, szyldy i znaki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wełna
(wata) stalowa, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktem, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuet‑
ki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, artykuły ogrodnicze, szczotki i artykuły
szczotkarskie, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły łazienkowe,
materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywa‑
nia gruntu, pokrycia ścian i sufitów, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, drape‑
rie (nietekstylne),, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, remontowe,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i ak‑
cesoriów budowlanych i służących do prac rozbiórkowych, czyszcze‑
nie i konserwacja, usługi montażowo‑instalacyjne oraz naprawy sys‑
temów podłogowych, drzwiowych, okiennych, nadzór budowlany,
usługi związane z utrzymywaniem obiektów budownictwa w ciągłej
używalności, usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi w za‑
kresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyj‑
ne, sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, grzewcze,
solarne, a także w zakresie ich naprawy i konserwacji, usługi w za‑
kresie sprzątania obiektów., 42 usługi w następującym zakresie:
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów
‑ grafików, designerów, projektantów, usługi związane z projektowa‑
niem graficznym‑sztuka, badania techniczne oraz opracowywanie
projektów technicznych, prace badawczo‑rozwojowe na rzecz osób
trzecich, projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań,
doradztwo oraz projektowanie budowlane, ekspertyzy z zakresu
inżynierii technicznej, w zakresie budownictwa, wyposażenia i archi‑
tektury wnętrz, badania w zakresie ochrony środowiska, doradztwo
w zakresie zużycia energii, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych,
biur i pomieszczeń handlowo‑usługowych, usługi w zakresie projek‑
towania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy,
badania produktu.

(111) 304642
(220) 2015 05 08
(210) 442284
(151) 2017 11 15
(441) 2015 08 17
(732) SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA, Zielona Góra, PL.
(540) POCO RABANNE
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich takich towarów
jak artykuły spożywcze, pozwalających nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w centrum handlowym, dystrybucja materia‑
łów reklamowych i promocyjnych związanych z artykułami spożyw‑
czymi, reklama radiowa i telewizyjna i za pośrednictwem środków
elektronicznych w zakresie prowadzonego centrum handlowego,
w odniesieniu do sprzedawanych artykułów spożywczych, reklama
radiowa, telewizyjna i internetowa oferowanych artykułów spożyw‑
czych.
(111) 304643
(220) 2015 09 09
(210) 446782
(151) 2017 11 17
(441) 2015 12 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PRO‑SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Tmaster
(510), (511) 9 systemy alarmowe stosowane w automatyce, ste‑
rowniki stosowane w informatyce oraz podczas detekcji i pomiaru
gazów, detektory, detektory gazów, detektory gazów toksycznych
i wybuchowych, mierniki gazów toksycznych i wybuchowych, in‑
stalacje elektryczne do sterowania zdalnymi procesami przemysło‑
wymi, mikroprocesowe systemy detekcji i pomiaru gazów, urządze‑
nia sygnalizacyjno‑odcinające, elektroniczny i elektryczny system
bezpieczeństwa w przemyśle, mieszkalnictwie, energetyce i innych
obiektach, programy komputerowe, 37 instalowanie i naprawa urzą‑
dzeń elektrycznych, urządzeń gazowych, detektorów gazów, instala‑
cji elektrycznych pomiarowych, sterujących lub alarmowych, 42 pro‑
jektowanie techniczne, projektowanie oprogramowania sterującego
i wizualizacyjnego, programowanie komputerowe.
(111) 304644
(220) 2015 09 09
(210) 446784
(151) 2017 11 16
(441) 2015 12 21
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
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(540) Y
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twa‑
rzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produk‑
ty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji wło‑
sów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zę‑
bów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpie‑
lowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawie‑
rające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetycz‑
na żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, pla‑
stry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robac‑
twa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowa‑
ne w chirurgii, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, 35 sprzedaż detaliczna i hurto‑
wa następujących towarów: środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szoro‑
wania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko‑
smetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makija‑
żu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji,
lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosme‑
tyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło‑
neczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki
pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecz‑
nicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetycz‑
ne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki
kosmetyczne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunko‑
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortope‑
dyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania
skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie pielęgnacji urody,
usługi salonów piękności, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi
w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące
pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.
(111) 304645
(220) 2015 09 09
(210) 446790
(151) 2017 11 17
(441) 2015 12 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PRO‑SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DUOmaster
(510), (511) 9 systemy alarmowe stosowane w automatyce, ste‑
rowniki stosowane w informatyce oraz podczas detekcji i pomiaru
gazów, detektory, detektory gazów, detektory gazów toksycznych
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i wybuchowych, mierniki gazów toksycznych i wybuchowych, in‑
stalacje elektryczne do sterowania zdalnymi procesami przemysło‑
wymi, mikroprocesowe systemy detekcji i pomiaru gazów, urządze‑
nia sygnalizacyjno‑odcinające, elektroniczny i elektryczny system
bezpieczeństwa w przemyśle, mieszkalnictwie, energetyce i innych
obiektach, programy komputerowe, 37 instalowanie i naprawa urzą‑
dzeń elektrycznych, urządzeń gazowych, detektorów gazów, instala‑
cji elektrycznych pomiarowych, sterujących lub alarmowych, 42 pro‑
jektowanie techniczne, projektowanie oprogramowania sterującego
i wizualizacyjnego, programowanie komputerowe.

skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, osłony przed słońcem (dasz‑
ki), pantofle kąpielowe, pantofle domowe, paski, pasy do przechowy‑
wania pieniędzy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki,
poncza, półbuty, rękawiczki, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, sli‑
py, spodnie, spódnice, spódnico‑spodenki tenisowe, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki,
swetry, szaliki, szlafroki, T‑shirty, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama, sortowanie danych
w bazach komputerowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych.

(111) 304646
(220) 2015 12 02
(151) 2016 11 21
(441) 2016 03 14
(732) RUSINEK EDMUND, Wronki, PL.
(540) LARGUS znaczy hojny
(540)

(111) 304649
(220) 2016 08 12
(210) 460308
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 10
(732) MAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) infokiosk
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie do przetwarzania da‑
nych oraz do przekazywania i odbioru danych, sygnałów i informa‑
cji przetworzonych komputerowo, urządzenia do interkomunikacji,
elektroniczne urządzenia informacji wizualnej, urządzenia do iden‑
tyfikacji i potwierdzania czynności wykonanych przez użytkownika
sieci komputerowej, 35 usługi w zakresie dostarczania kompute‑
rowej informacji, usługi w zakresie rozpowszechniania informacji,
ogłoszeń, tekstów sponsorowanych, reklam drogą elektroniczną,
sondaże opinii publicznej, usługi w zakresie informacji o działalności
urzędów, administracji i placówek służby zdrowia, informacji o dzia‑
łalności handlowej, gospodarczej, turystycznej i kulturalnej, pośred‑
nictwo handlowe i usługowe bez kontaktu z towarem, usługi mar‑
ketingowe, 38 usługi w zakresie elektronicznej transmisji danych,
obrazu i dokumentów poprzez terminale komputerowe, elektro‑
niczne magazynowanie i wyszukiwanie danych i dokument, usługi
dostępne za pomocą kodu dostępu lub przez terminale, wymiana
wiadomości przez przekaz informatyczny, wydzierżawianie dostę‑
pu do sieci komputerowych, 42 usługi w zakresie programowania
i sprzętu komputerowego oraz projektowanie i wdrażanie sprzętu
i oprogramowania interfejsowego dla globalnej komputerowej sieci
informacyjnej, usługi informacyjne dotyczące interaktywnych baz
danych dostępnych dla użytkowników komercyjnych i niekomer‑
cyjnych, usługi w zakresie projektowania oprogramowania kompu‑
terowego i oprogramowania umożliwiającego bezpieczne, szybkie
i wiarygodne dokonywanie transakcji poprzez globalną komputero‑
wą sieć informacyjną, usługi w zakresie realizacji rozwiązań techno‑
logicznych związanych z publicznymi sieciami komputerowymi.

(210) 449961

(531) 05.11.15, 13.03.09, 19.09.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe.
(111) 304647
(220) 2016 04 26
(210) 455575
(151) 2017 10 19
(441) 2016 07 18
(732) GOZDEK DAMIAN, Radomsko, PL.
(540) Chillout Wild
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierają‑
ce kofeinę, napoje energetyzujące nie do celów medycznych, aro‑
matyzowane napoje gazowane, wody, bazy do koktajli bez alkoholu,
aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalko‑
holowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawiera‑
jące elektrolity, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne nie do celów
medycznych, napoje z guaraną, napoje witaminizowane, napoje ser‑
watkowe, napoje pół mrożone, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje mrożone na bazie owoców.
(111) 304648
(220) 2016 08 08
(210) 460060
(151) 2017 11 03
(441) 2017 05 15
(732) GOLUS KAROLINA ALEKSANDRA SEAZO, Warszawa, PL.
(540) POLSKY
(510), (511) 18 etui na klucze, imitacje skóry, parasole, plecaki, plażo‑
we torby, portfele, portmonetki, siatki na zakupy, smycze, sportowe
torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torebki, walizki,
wizytowniki, 25 bluzy, buty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki,
dzianina, dżerseje, espadryle, getry, kalosze, kamizelki, kapelusze, ką‑
pielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótki‑
mi rękawami, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy,
nakrycia głowy, obuwie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież,
odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzch‑
nie, osłony przed słońcem (daszki), pantofle kąpielowe, pantofle do‑
mowe, paski, pasy do przechowywania pieniędzy, piżamy, płaszcze,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki, poncza, półbuty, rękawiczki, sanda‑
ły, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico
‑spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienka na szel‑
kach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szaliki, szlafroki, T‑shirty,
35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, fakturowanie, handel (zarządzanie w zakresie zamó‑
wień w Internecie), handlowe wyceny, modeling do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy mody w celach promocyjnych, pokazy towarów,
sprzedaż dla osób trzecich takich towarów jak: bluzy, buty, buty spor‑
towe, buty sznurowane, czapki, dzianina, dżerseje, espadryle, getry,
kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy ką‑
pielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, legginsy, nakrycia głowy, obuwie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji

(111) 304650
(220) 2016 09 16
(210) 461602
(151) 2017 05 13
(441) 2016 12 05
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) Baltic Park MOLO
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 01.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjo‑
natów.
(111) 304651
(220) 2016 10 18
(151) 2017 06 22
(441) 2017 02 20
(732) MAJER KAROLINA EWA, Chojnice, PL.
(540) KEMM
(540)

(531) 27.05.01

(210) 462834
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(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, ogrodzenia gabionowe, mała
architektura gabionowa, 11 baterie łazienkowe, baterie kuchenne,
19 kamień naturalny, kamień budowlany, kamień ogrodowy, kamień
dekoracyjny, wyposażenie wnętrz z kamienia, deski kompozytowe,
w tym do tarasów i elewacji, szkło, trzcina, strzechy, 31 drzewka
i krzewy ozdobne, 39 transport, pakowanie kamieni, workowanie ka‑
mieni, 40 obróbka kamienia, układanie bruków, stawianie ogrodzeń,
42 aranżacja wnętrz i ogrodów, wykańczanie wnętrz.

(111) 304652
(220) 2016 11 17
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby, PL.
(540) innbio
(540)

(210) 464023

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały
(531) 05.01.01, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje che‑
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowa‑
nia, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki ete‑
ryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz‑
czenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunko‑
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
31 ziarna i 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, za‑
rządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi,-naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego.
(111) 304653
(220) 2016 12 03
(210) 464726
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 10
(732) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno, PL.
(540) FIKU MIKU
(540)
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, różowy, fioletowy, żółty, zielony,
pomarańczowy
(531) 01.15.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy‑
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, pudełka i pudła
kartonowe, tekturowe, składane pudełka kartonowe, opakowania
ozdobne i kolekcjonerskie, okładki, obwoluty, segregatory do pre‑
zentowania, kartonowe pudełka wystawowe, banery wystawowe
z papieru, 34 akcesoria dla palaczy, pudełka na zapałki, pudełka
na papierosy, pudełka na wyroby tytoniowe, pudełka na tabakę.
(111) 304655
(220) 2016 12 16
(210) 465301
(151) 2017 10 10
(441) 2017 03 06
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

(531)
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, środki do pielęgnacji skóry, mydła, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty do golenia, środki do pielęgnacji rąk, środki
do pielęgnacji stóp, środki do pielęgnacji paznokci, środki do pie‑
lęgnacji ust, dezodoranty osobiste, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,
5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, produkty higieniczne do celów medycznych,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej.
(111) 304656
(220) 2016 12 20
(210) 465448
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 08
(732) MAXIMUS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sztumskie Pole, PL.
(540) MAXIMUS
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bi‑
dety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępowe,
umywalki, postumenty do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny na‑
tryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, części do instala‑
cji sanitarnych, armatura regulacyjna, do przewodów i urządzeń wod‑
nych, instalacje sanitarne, wanny łazienkowe, wyposażenie do wanien,
20 meble, meble łazienkowe, meblowe wyposażenie łazienek, półki
meblowe, szafki, toaletki meblowe, wieszaki meblowe, parawany, płyty
dekoracyjne, karnisze do zasłon, wyroby stolarskie meblowe, lustra .

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoróżowy, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.05.19, 26.01.22
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, kremy, mydła, higieniczne środki do pielę‑
gnacji, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych.

(111) 304657
(220) 2016 12 23
(210) 465606
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) WERTUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Busko‑Zdrój, PL.
(540) wertui przyszłość Twojego biznesu
(540)

(111) 304654
(220) 2016 12 15
(210) 465208
(151) 2017 07 28
(441) 2017 02 27
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) F FUNBOX enjoy your choice

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej na stronach in‑
ternetowych, wynajem powierzchni reklamowej w internecie, udo‑
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po‑
średnictwem strony internetowej.

(111) 304658
(220) 2016 12 30
(210) 465827
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 10
(732) HAINAN UNIHOPPER HARDWARE CO., LTD., Haikou, CN.
(540) Unihopper
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 okucia metalowe do mebli, okucia stosowane w bu‑
downictwie, metalowe, łańcuchy metalowe, prowadnice meta‑
lowe do użytku domowego, ograniczniki drzwiowe metalowe,
złącza metalowe do łańcuchów, kółka samonastawne do mebli
metalowe, zawiasy metalowe, drobne wyroby metalowe, stopy me‑
tali nieszlachetnych, 20 meble, stojaki wystawowe, kredensy, tace
niemetalowe, organizery i prowadnice do kabli i przewodów z two‑
rzywa sztucznego, lustra (srebrzone szkło), bambusowe rękodzieła
artystyczne, rękodzieła z włókna szklanego, osprzęt niemetalowy
do mebli, osprzęt niemetalowy do łóżek, haczyki, niemetalowe,
do wieszaków stojących na ubrania, poduszki, wezgłowia, osprzęt
niemetalowy do okien, klamki do drzwi niemetalowe, osprzęt nie‑
metalowy do drzwi, kołki niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe,
35 reklama, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodar‑
czej za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi agencji
importowo‑eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi marketingowe, optymalizacja stron internetowych.
(111) 304659
(220) 2017 01 10
(210) 466097
(151) 2017 10 19
(441) 2017 04 03
(732) KOMOROWSKA AGATA SLOW MOVE, Warszawa, PL.
(540) slow MOVE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie‑
żą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
41 instruktaż w zakresie gimnastyki, informacja o rekreacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, udzielanie informacji zwią‑
zanych z wydarzeniami sportowymi, usługi klubów zdrowia, usługi
trenerów osobistych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organi‑
zowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, prowadzenie
zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie tekstów edukacyj‑
nych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 44 fizjoterapia,
prowadzenie usług w zakresie fizykoterapii, usługi medyczne, masa‑
że, usługi medycyny alternatywnej, usługi salonów piękności, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze dotyczące urody, do‑
radztwo żywieniowe.
(111) 304660
(220) 2017 01 11
(151) 2017 10 17
(441) 2017 03 20
(732) GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RBB
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, niebieski
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno‑sanitarna, w tym sanitarny
sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy
wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki
i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski
i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki,
umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępo‑
wych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa,
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice
baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do za‑
worów i innej armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu, zainsta‑
lowane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne, w tym
instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone
i zgrzewane instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, wpusty
posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni‑pompa głę‑
binowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór
zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje odwodnienio‑
we i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wentylacji, wentylato‑
ry, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, urządzenia do ogrze‑
wania, elektryczne, gazowe, olejowe i węglowe kotły grzewcze,
elektryczne i gazowe przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne
i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne grzejniki CO,
grzejniki elektryczne i olejowo‑elektryczne, naczynia przeponowo
‑wyrównawcze dla instalacji CO, palniki olejowe, zasobniki ciepłej
wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje podłogo‑
wego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody
grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego,
lampy oświetleniowe, asortyment instalacyjno
‑grzewczy, w tym
grzejniki, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne,
elementy grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni, urządzenia zasila‑
jące do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
kotły walczakowe bateryjne, nawilżacze do grzejników do centralne‑
go ogrzewania, klapy i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania
ścieków, rury kotłowe centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawo‑
ry kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do kotłów
grzewczych, kotły parowe, inne niż części maszyn, aparatura do ła‑
dowania pieców, dźwigary do ładowania pieców, naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, aparatura do podgrzewania
wody, rekuperatory ciepła, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
instalacje do ogrzewania wodnego, zestawy solarne, grupy solarne,
ekologiczne systemy grzewcze, piece słoneczne, 35 prowadzenie
hurtowni, sklepu i salonu z materiałami budowlanymi, instalacyjny‑
mi, sanitarnymi, grzewczymi, płytkami łazienkowymi i armaturą ła‑
zienkową, materiałami do wykańczania wnętrz, sprzedaż materiałów
budowlano‑instalacyjnych poprzez zamówienia internetowe, agen‑
cje handlowe, reklama, promocja, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek,
prospektów i druków, prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz
wystaw handlowych i reklamowych, w tym w zakresie armatury i ce‑
ramiki sanitarnej oraz asortymentu instalacyjno‑grzewczego, wypo‑
życzanie urządzeń i wyposażenia wystawienniczego, dekoracja stoisk
wystawienniczych, 39 dostarczanie towarów, informacja o składowa‑
niu, transporcie, magazynowanie, pakowanie towarów, rozładunek,
spedycja, wynajmowanie magazynów, usługi transportowe.
(111) 304661
(220) 2017 03 22
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) IQ PRISMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) ARC d’OR
(540)

(210) 469283

(210) 466145
(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.01.03, 26.01.12, 26.03.06
(510), (511) 9 oprawy okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okula‑
ry, etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary specjalne, okulary
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przeciw oślepieniowe, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kon‑
taktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, sznureczki do okularów,
wyroby optyczne.

(111) 304662
(220) 2017 03 23
(210) 469326
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 10
(732) GRZYWACZ‑KUŹMA ANETA, KUŹMA JAROSŁAW KAG MEBLE
I ŚWIATŁO SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin, PL.
(540) KAG
(510), (511) 7 zmywarki do naczyń, odkurzacze, pralki, kuchenne
urządzenia elektryczne, roboty kuchenne elektryczne, 11 urządzenia
i instalacje do gotowania, kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki mi‑
krofalowe, lodówki, wyciągi, suszarki do bielizny elektryczne, rożen
jako wyposażenie kuchenne, płyty grzejne, osprzęt oświetleniowy,
w tym: lampy, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, abażury, klo‑
sze do lamp, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie su‑
fitowe, żarówki oświetleniowe, urządzenia oraz armatura sanitarna,
20 meble wypoczynkowe, sypialniane, stołowe, kuchenne, biurowe,
łazienkowe i ogrodowe, meble drewniane, z tworzywa sztuczne‑
go, metalowe, z rattanu, bambusa, tapicerowane, materace, kosze,
kwietniki, półki, wieszaki, lustra, obrazy, ramy do obrazów, karnisze,
35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, organizowanie wystaw
i pokazów w zakresie wyposażenia wnętrz, doradztwo w handlu me‑
blami, sprzedaż hurtowa, detaliczna następujących towarów: meble,
lampy, klosze, artykuły wyposażenia wnętrz, sprzedaż internetowa
następujących towarów: meble, lampy, klosze, artykuły wyposażenia
wnętrz, 42 wzornictwo przemysłowe, projektowanie wnętrz.
(111) 304663
(220) 2017 03 23
(210) 469328
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 17
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) PYROZAURY
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłusz‑
czu.
(111) 304664
(220) 2017 03 23
(210) 469389
(151) 2017 11 24
(441) 2017 06 26
(732) LC CORP INVEST XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 20 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław, PL.
(540) silesia star
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania,
broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, dłu‑
gopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, futerały na mapy, fotografie, kalendarze,
koperty do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku
biurowego, książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki
reklamowe, plany architektoniczne, plany, 35 doradztwo w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą, wsparcie w dziedzi‑
nie zarządzania przedsiębiorstwem, analiza systemów zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
handlową, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych,
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku
z zakupem i sprzedażą produktów, 36 administrowanie nieruchomo‑
ściami, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), dzier‑
żawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomości,
wynajem nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nie‑
ruchomością, zarządzanie nieruchomościami, wyceny finansowe
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], zarządzanie portfe‑
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lem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne doty‑
czące nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem domów, wyna‑
jem mieszkań, wynajem budynków, wynajem pomieszczeń biuro‑
wych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, 37 czyszczenie budynków, okna (czyszczenie-), czyszczenie
fasad budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków,
39 wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem garaży
i miejsc parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane
z parkowaniem samochodów, usługi w zakresie parkowania pojaz‑
dów, parkowanie samochodów przez obsługę, 41 publikowanie cza‑
sopism, publikowanie książek, publikowanie dokumentów, publiko‑
wanie, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów
i wykazów miast on‑line i nie do pobrania, do użytku przez podróż‑
nych, edukacja (Informacje o-), usługi edukacji biznesowej, usługi
doradcze w zakresie edukacji, edukacja, rozrywka i sport, informacja
dotycząca edukacji udzielana on‑line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, edukacja on‑line z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, 45 usługi informacyjne w za‑
kresie bezpieczeństwa, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony
osób, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(111) 304665
(220) 2017 01 18
(210) 466411
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) BOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.16, 02.03.01, 02.03.23, 02.03.02
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, kompu‑
terowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych, utrwalone na nośnikach opro‑
gramowanie, błony rentgenowskie naświetlone, czułe filmy repro‑
graficzne naświetlone, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane
magnetycznie, dyski optyczne zapisane, dyski wstępnie zaprogra‑
mowane, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, elek‑
troniczne tablice z rozkładami, film kinematograficzny naświetlony,
filmy do przezroczy naświetlone, folia holograficzna, hologramy,
hologramy do poświadczania autentyczności produktów, katalogi
elektroniczne, klisze rentgenowskie naświetlone, inne niż do celów
medycznych, komputerowe mapy cyfrowe, mikrofilmy naświetlo‑
ne, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompak‑
towe zawierające gry, taśmy z nagraniami, wstępnie nagrane dys‑
ki kompaktowe, wstępnie nagrane kasety, zapisane pliki danych,
zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i foto‑
graficzne, 16 afisze, plakaty, książki, atlasy, biuletyny informacyjne,
cenniki, czasopisma [periodyki], drukowane nagrody, drukowane
karty na przepisy, drukowane jadłospisy, drukowane kartonowe
tablice reklamowe, drukowane etykietki papierowe, dodatki do ga‑
zet w postaci czasopism, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane rozkłady, drukowane wzory, drukowane zaproszenia,
drukowane znaki papierowe, formularze [blankiety, druki], fotogra‑
fie [wydrukowane], fotografie oprawione i nieoprawione, gazety,
kalendarze, kalendarze adwentowe, kalendarze ścienne, kalenda‑
rze z kartkami do wyrywania, kalendarze spotkań [agendy], kartki
do opakowań na prezenty, kartki urodzinowe, kartki z podziękowa‑
niami, kartki z życzeniami, kartki świąteczne, karty informacyjne,
karty menu i karty upominkowe, karty okolicznościowe, katalogi,
katalogi sprzedaży wysyłkowej, kupony, mapy, listy adresów, mapy
drogowe, mapy geograficzne, materiały drukowane do celów in‑
struktażowych, naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojaz‑
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dów, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], okładki czasopism, pe‑
riodyki drukowane, plakaty reklamowe, pieczątki z adresem, plany,
pocztówki i widokówki, podręczniki instruktażowe, programy dru‑
kowane, programy imprez, prospekty, przewodniki drukowane, pu‑
blikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyj‑
ne, reklamowe znaki papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje
obrazów, spisy, tablice ogłoszeniowe z papieru, tablice reklamowe
z tektury, ulotki, terminarze [materiały drukowane], wizytówki, wy‑
kresy ścienne, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze],
deski kreślarskie [rysownice], dekoracje na środek stołu z papieru,
materiały do modelowania, zestawy do malowania dla artystów,
artykuły do pisania i stemplowania, kalendarze drukowane, kalen‑
darze na biurko, etykietki na prezenty, papier do korespondencji,
papier listowy z nagłówkiem, pieczątki [artykuły papiernicze], tace
na pióra i długopisy, tacki biurkowe, tablice na notatki, teczki na do‑
kumenty, opakowania kartonowe, opakowania na prezenty, karton
opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe pu‑
dełka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka do pako‑
wania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w for‑
mie składanej, kartonowe pudełka na prezenty, kartony na prezenty,
kokardy papierowe, kokardy do pakowania ozdobnego, materiały
do opakowywania, materiały do pakowania z papieru, materiały
opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach
papieru, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], opakowania na żywność, opakowanie na prezenty,
ozdobne kokardy papierowe do pakowania, papier do owijania
i pakowania, papier do pakowania prezentów, papier do zawijania,
papierowe etykietki na prezenty, papierowe pojemniki do przecho‑
wywania, papierowe pojemniki do żywności na wynos, papierowe
pudełka na jajka, papierowe torby na prezenty, papierowe toreb‑
ki na kanapki, papierowe torebki na przyjęcia, papierowe torebki
na wino, papierowe wstążki do pakowania prezentów, pojemniki
kartonowe, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki na lód
wykonane z papieru lub kartonu, pojemniki papierowe do pakowa‑
nia, pojemniki wysyłkowe z tektury, przemysłowe pojemniki opa‑
kowaniowe z papieru, pudełka kartonowe do użytku domowego,
pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka kartonowe na torty,
pudełka na jajka, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej,
pudełka wykonane z płyty pilśniowej, pudełka wykonane z tektu‑
ry falistej, pudełka z papieru, pudła kartonowe, pudła na kapelusze
z tektury, rolki kartonowe na pocztę, składane pudełka kartonowe,
składane pudełka z papieru, szczelne opakowania z tektury, tace
kartonowe do pakowania żywności, taśmy zabezpieczające z two‑
rzyw sztucznych, torby na prezenty, torby na zakupy, torby papie‑
rowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe do użytku
przy pieczeniu, torby papierowe na zakupy, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z pa‑
pieru na artykuły żywnościowe, tuby z tektury, worki na śmieci, wy‑
pełnienie z papieru lub kartonu, wyściełający papier do opakowań,
wyściełane torby papierowe, wyściełane torby tekturowe, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, włączając
czekoladę i desery, czekoladki, lody, sorbety, miód, melasa, droż‑
dże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe,
przyprawy, lód, dania gotowe z ryżu, przekąski na bazie ziaren, zbóż,
mąki i sezamu.

(111) 304666
(220) 2017 02 15
(210) 467645
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) VIPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piaseczno, PL.
(540) COS‑MEDICA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, cia‑
ła i włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, artykuły
perfumeryjne, dezodoranty, mydła, kosmetyki dla dzieci, zestawy ko‑
smetyków, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym.
(111) 304667
(220) 2017 03 09
(210) 468657
(151) 2017 11 14
(441) 2017 06 05
(732) ZAKŁADY WYTWÓRCZE CHEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, PL.
(540) CHEKO

Nr 4/2018

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony, zielony, żółty
(531) 01.01.01, 01.01.10, 01.01.25, 05.03.13, 26.01.01, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do kąpieli, sól kąpielowa, 5 środki przeciw
robactwu i do tępienia pasożytów: fungicydy, herbicydy, pestycydy,
insektycydy, środki chwastobójcze, środki owadobójcze, bakterio‑
bójcze i dezynfekujące, 16 materiały z tworzyw sztucznych do pako‑
wania o ile zawarte są w klasie 16: koszyki, pojemniki, pudełka, pudła,
skrzynie, skrzynki, wyposażenie pojemników i pudeł: kratownice,
wkładki i przekładki z tworzyw sztucznych, tacki, torby, torebki, ko‑
perty, woreczki do pakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzy‑
wa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęche‑
rzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
naklejki, plakietki, nadruki i etykiety papierowe, taśmy papierowe,
taśmy samoprzylepne, 20 wyroby z tworzyw sztucznych do pako‑
wania i transportu: pojemniki do pakowania i transportu z tworzyw
sztucznych, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu,
pudełka z tworzyw sztucznych, opakowania formowane próżniowo
z tworzyw sztucznych, palety transportowe z tworzyw sztucznych,
skrzynie z tworzyw sztucznych, 21 przybory kuchenne i gospodar‑
stwa domowego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych i nie po‑
krywane nimi: pojemniki do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki termoizolacyjne
pudełka do użytku domowego lub kuchennego, wiadra i wiaderka
do użytku domowego lub kuchennego, doniczki na kwiaty, doniczki
okienne.
(111) 304668
(220) 2017 03 10
(210) 468720
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP KLIPER
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.02, 24.15.21
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe‑
go w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do na‑
uki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne,
audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry te‑
lewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do pro‑
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem
telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej te‑
lewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne pu‑
blikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papier‑
nicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, al‑
bumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania foto‑
grafii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania
fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficz‑
ne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie ko‑
lekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii,
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albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fo‑
tografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne,
35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprze‑
daż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze‑
kazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja
reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Inter‑
netu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamo‑
wych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier te‑
lewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicz‑
nych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wy‑
dawnictw, 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 komunikacyj‑
ne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo‑
dową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewi‑
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktyw‑
nej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komu‑
nikacyjne, dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz da‑
nych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotek‑
stowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali.

(111) 304669
(220) 2017 03 23
(210) 469412
(151) 2017 09 21
(441) 2017 06 05
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ORGANIC VODKA HIGH QUALITY GRAIN SELECTION
GWARANCJA JAKOŚCI GUARANTEE OF QUALITY NATURAL
INGREDIENTS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, granatowy, jasnożółty, srebrny,
biały
(531) 24.03.01, 26.04.02, 26.11.03, 25.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
(111) 304670
(220) 2017 03 24
(210) 469445
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 10
(732) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI,
Warszawa, PL.
(540) SIT
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi w zakresie telekomunikacji.
(111) 304671
(151) 2017 11 15

(220) 2017 03 24
(441) 2017 07 10

(210) 469446
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(732) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI,
Warszawa, PL.
(540) SIT‑Stowarzyszenie‑Inżynierów‑Telekomunikacji
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi w zakresie telekomunikacji.
(111) 304672
(220) 2017 03 24
(210) 469447
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) EWA DZIĘGIELEWSKA SOŁOMIANKO AGNIESZKA KUBAR
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) byRitaTorino
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.
(111) 304673
(220) 2017 03 24
(210) 469475
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) WAFELEK SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa, PL.
(540) Wafelek Supermarkety
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 29 mięso, mięso świeże i mrożone mięso mielone, po‑
droby mięsne, wyroby garmażeryjne, mrożone wyroby garmażeryj‑
ne, bigos, flaczki, fasolka po bretońsku, gołąbki, galaretki mięsne,
galaretki mięsno‑warzywne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa,
dania typu fast food: hamburger, hot‑dog, zapiekanki, wyroby wędli‑
niarskie: bekony, boczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, salami, salce‑
sony, szynki, wędzonki, pasztety, wyroby okazjonalne: zestawy mię‑
sne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, tłuszcze
jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, ryby świeże, mrożone, wędzo‑
ne, konserwowane i solone, przetwory rybne, konserwy rybne, owo‑
ce morza, mleko i produkty mleczne, masło, margaryna, śmietana
jako produkt mleczarski, sery żółte, serki kremowe, serki homogeni‑
zowane, serki topione, twarogi, napoje mleczne: jogurty, kefir, ma‑
ślanka, jaja spożywcze, gotowe dania i potrawy na bazie ziemniaków,
frytki, knedle, kopytka, leniwe pierogi, placki i kluski ziemniaczane,
pyzy, krokiety spożywcze, owoce i warzywa konserwowane, kwa‑
szone, suszone i gotowane, przetwory z owoców i warzyw, galaretki
owocowe, przeciery owocowe, sałatki owocowe i warzywne, mrożo‑
ne owoce i warzywa, owoce i warzywa w puszkach, dżemy, konfitury,
marmolady, nadzienia i żele, grzyby konserwowane, mrożone i su‑
szone, rodzynki, migdały, wiórki kokosowe, orzechy preparowane,
bakalie, zupy, składniki do sporządzania zup, 30 mąka spożywcza,
wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, pieczywo, bułka
tarta, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, gotowe
dania i potrawy na bazie mąki spożywczej, pierogi, pierożki, pasz‑
teciki, placki, kluski, knedle, naleśniki, spody do pizzy, pizze, kasze
spożywcze, kaszka kukurydziana, gotowe dania i potrawy na bazie
kasz, makaron i potrawy na bazie makaronu, spaghetti, ryż i potra‑
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wy na bazie ryżu, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze i słody‑
cze, czekolada, lody spożywcze, kawa, herbata, kakao, cukier, cukier
puder, ryż, miód, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, pieprz,
ocet, proszki do pieczenia, sosy jako przyprawy, sosy do polewania
deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, przyprawy,
przyprawy suszone, zioła konserwowane jako przyprawy, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
owocowe i owocowo‑warzywne, syropy do produkcji napojów, eks‑
trakty owocowe bezalkoholowe do napojów, esencje do produkcji
napojów, nektary owocowe, napoje wzbogacone witaminami, napo‑
je izotoniczne, napoje energetyczne, bezalkoholowe wyciągi z owo‑
ców, woda, woda mineralna, źródlana i gazowana, woda do napojów,
35 usługi importowe‑eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprze‑
daży w hurtowniach, sklepach, supermarketach, poprzez agentów
oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towa‑
rów: wyroby piekarnicze, cukiernicze i słodycze, lody, mąka, wyroby
i potrawy na bazie mąki i przetworów zbożowych, wyroby i potra‑
wy na bazie ziemniaków, makaron i potrawy na bazie makaronu, ryż
i potrawy na bazie ryżu, kasze i potrawy na bazie kasz, mięso, wyroby
i potrawy mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, ryby,
produkty i potrawy rybne, owoce morza, mleko, produkty mleczne
i nabiałowe, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, produkty rolne, ogrodnicze,
leśne i ziarna rolnicze zbóż, owoce i warzywa, przetwory z warzyw
i owoców, surówki i sałatki warzywno‑owocowe, grzyby, konserwy,
sosy jako przyprawy, przyprawy, zioła, majonez, musztarda, ocet,
pieprz, sól, zupy, składniki do sporządzania zup, cukier, herbata,
kawa, kakao, wyroby z kakao, miód, napoje bezalkoholowe i alko‑
holowe, artykuły tytoniowe, karmy dla zwierząt, kosmetyki, artykuły
higieniczne i chemii gospodarczej, sprzęt i artykuły gospodarstwa
domowego, sprzęt i akcesoria kuchenne, naczynia, sztućce, opa‑
kowania i pojemniki do żywności, prasa, artykuły farmaceutyczne,
artykuły biurowe i szkolne, biżuteria, zegary, sprzęt elektroniczny
i komputerowy, sprzęt sportowy, odzież i obuwie, meble, dywany,
sprzęt oświetleniowy, drewno, materiały budowlane i wyposażenia
sanitarnego, pojazdy samochodowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i ob‑
sługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, doradz‑
two i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej.

(111) 304674
(220) 2017 03 27
(210) 469517
(151) 2017 11 24
(441) 2017 06 26
(732) ARIA FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Aria Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych
(510), (511) 36 pożyczki (finansowanie), usługi finansowania, za‑
rządzanie finansami, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
transakcje finansowe, działalność inwestycyjna, usługi finansowe,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ad‑
ministrowanie funduszami inwestycyjnymi, badania rynku, usługi
finansowych funduszy inwestycyjnych, zarządzenie funduszem in‑
westycyjnym wzajemnym, usługi transferu i transakcji w dziedzinie
funduszy inwestycyjnych.
(111) 304675
(220) 2017 03 27
(210) 469519
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 02
(732) ARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Aria Real Estate
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, zarzą‑
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla‑
nych, 36 zarządzanie nieruchomością, pośrednictwo w obrocie nie‑
ruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pożyczki (finansowanie), wycena nieruchomości, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowa‑
nia (mieszkania), zarządzanie majątkiem nieruchomości, 42 projek‑
towanie budowlane.
(111) 304676
(220) 2017 03 27
(210) 469526
(151) 2017 11 23
(441) 2017 07 31
(732) KRAWCZYK SŁAWOMIR, STOPA JACEK NEW MEDIA SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław, PL.
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(540) URBAN CITY
(540)

(531) 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy z wyłączeniem tych
towarów, które służą do jazdy na motocyklu.
(111) 304677
(220) 2017 03 27
(210) 469538
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 19
(732) SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SKYNET
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.01.01, 01.01.08, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 38 agencje informacyjne, fora (pokoje rozmów) dla ser‑
wisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunika‑
cja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połą‑
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta
elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie online kartek z życze‑
niami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydziela‑
nie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezaku‑
pami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych
danych, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja video na żądanie,
udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej,
usługi przywoławcze (radio, telefon lub inne środki łączności elek‑
tronicznej), usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi
teleksowe, usługi trasowania i podłączania usługi do sieci teleko‑
munikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne),
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu do‑
stępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnienie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
39 dystrybucja energii, dystrybucja za pomocą rurociągów, dystry‑
bucja za pomocą kabli, 42 przechowywanie danych elektronicznych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 304678
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kayet
(540)

(210) 469699

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.12, 26.05.22, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, albumy fotograficzne i kolekcjoner‑
skie, artykuły papiernicze, artykuły do korektorowania i ścierania, ar‑
tykuły do pisania i stemplowania, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edu‑
kacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa‑
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pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, przybory szkolne, piórniki,
18 torby szkolne, tornistry szkolne.

(111) 304679
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kayet
(540)

(210) 469700

(210) 469717

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty witaminowe, odżywcze suplementy diety
dla sportowców, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 38 prowadzenie
portalu internetowego o tematyce bokserskiej obejmujące usługi
polegające na przesyłaniu wiadomości za pośrednictwem witryny
internetowej, prowadzenie internetowego forum dyskusyjnego o te‑
matyce bokserskiej, udostępnianie osobom trzecim internetowego
portalu, wortalu lub innego serwisu internetowego do wymiany in‑
formacji o tematyce bokserskiej, 41 produkcja filmów i instruktaży
na taśmach video o tematyce sportowej oraz zdrowego żywienia.
(111) 304681
(220) 2017 03 30
(210) 469744
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) ŻUROMSKA ANGELIKA BEAUTY PLANET, Szczecin, PL.
(540) DERMAFRAX
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 01.01.01, 01.01.10, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 laser frakcyjny do celów medycznych, 44 zabiegi me‑
dycyny estetycznej.
(111) 304682
(151) 2017 10 17

(220) 2017 03 30
(441) 2017 07 03

(732) AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice, PL.
(540) tan desire
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, 11 urządzenia
do opalania się, lampy ultrafioletowe inne niż do celów medycznych,
44 usługi solariów, odnowy biologicznej.
(111) 304683
(220) 2017 03 30
(210) 469752
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) APARTAMENTY WŁODARZEWSKA 30
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.12, 26.05.22, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, albumy fotograficzne i kolekcjoner‑
skie, artykuły papiernicze, artykuły do korektorowania i ścierania, ar‑
tykuły do pisania i stemplowania, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edu‑
kacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa‑
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, przybory szkolne, piórniki,
18 torby szkolne, tornistry szkolne.
(111) 304680
(220) 2017 03 30
(151) 2017 11 17
(441) 2017 07 31
(732) SZYMONA PAWEŁ, Szerokie, PL.
(540)
(540)
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(210) 469750

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, perio‑
dyki 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, zapro‑
szenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów
niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on‑line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: grun‑
tów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przezna‑
czonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięcia‑
mi obrotu nieruchomościami: organizowania targów i wystaw handlo‑
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektu‑
ry i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji
handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowy‑
mi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organi‑
zowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci online, usłu‑
gi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno‑organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, usługi w zakresie analizy i oceny
kosztów inwestycji budowlanych, 36 usługi w zakresie: funkcji general‑
nego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów in‑
żynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośred‑
nictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni
użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen fi‑
nansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości,
lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomo‑
ściami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi,
rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynaj‑
mu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakre‑
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, zbywania i nabywania nieruchomości: bu‑
dynków, lokali mieszkalnych, komercyjnych oraz terenów techniczno
‑użytkowych, analizy ekonomiczne do celów opracowywania projek‑
tów użytkowania nieruchomości, 37 usługi w zakresie: prowadzenia
robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiór‑
ki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remon‑
towe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano‑mieszkaniowych: usługi przedsiębiorcy odpowiedzialne‑
go za budowę pod względem finansowym w związku z realizacją i od‑
biorem obiektów budowlanych, zarządzaniem budynkami, gruntami,
nieruchomościami, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę
nieruchomości, to jest organizację, realizację planu budowy i nadzór
prac budowlanych w zakresie inżynierii cywilnej, przeprowadzanie
inspekcji budów, zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa
w zakresie budowy obiektów budowlanych, usługi doradztwa doty‑
czące organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i za‑
gospodarowania, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc
parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi par‑
kingowe, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki,
prace projektowe w zakresie architektury i technologii, usługi projek‑
towania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz,
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opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyj‑
nych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczą‑
cych inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych:
planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu,
opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości,
usługi badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska na terenie
obiektów budowlanych, 44 usługi w zakresie, ogrodnictwa krajobra‑
zowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradz‑
twa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 304684
(220) 2017 03 30
(210) 469756
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa, PL.
(540) NOC ROBOTÓW PIAP
(510), (511) 35 organizacja pokazów, wystaw i imprez w celach han‑
dlowych, reklamowych, promocyjnych i rozpowszechniania informa‑
cji gospodarczej, 41 organizowanie pokazów, wystaw i imprez w ce‑
lach edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
(111) 304685
(220) 2017 03 30
(210) 469759
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa, PL.
(540) NOC ROBOTÓW
(510), (511) 35 organizacja pokazów, wystaw i imprez w celach han‑
dlowych, reklamowych, promocyjnych i rozpowszechniania informa‑
cji gospodarczej, 41 organizowanie pokazów, wystaw i imprez w ce‑
lach edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
(111) 304686
(220) 2017 03 30
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) CYNKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka, PL.
(540) CynkoMet
(540)

(210) 469767

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, narzędzia rolnicze mechaniczne.
(111) 304687
(220) 2017 03 31
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) KRZEMIENIEWSKI MAREK, Warszawa, PL.
(540) FAIR PLAY PLUS
(540)

(210) 469825

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur, preparaty antystatycz‑
ne do celów domowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wywabiania plam,
preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, soda wybielająca,
sole wybielające, ściereczka do wycierania szkła, ściereczki nasączane
detergentami do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodar‑
stwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usu‑
wania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające
powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki toaletowe,
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, płyny do czyszczenia
przedniej szyby samochodowej, preparaty do czyszczenia tapet, prepa‑
raty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do od‑
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, antypośli‑
zgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, detergenty
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inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, środki do usuwania lakieru, mydła, mydła dezynfekujące,
oleje czyszczące, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], kre‑
my do polerowania, preparaty do polerowania, kamień polerski, papier
do polerowania, soda krystaliczna do czyszczenia, terpentyna do usu‑
wania plam z tłuszczu, terpeny [olejki eterycznej, tlenek glinu [materiał
ścierny], 16 torby papierowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papiero‑
we, maty papierowe, afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, chorągiew‑
ki papierowe, arkusze z wiskozy do zawijania, bibuły, folie z bąbelkami
z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, wałki do malowania ścian, kuwety malarskie, pędz‑
le, 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations,
agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tek‑
stów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowa‑
nie 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 pla‑
katów reklamowych, reklama, reklama on‑line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne,
radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardo‑
wa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i ko‑
munikatów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, audyt
gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w za‑
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowa‑
nia, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, po‑
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputero‑
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute‑
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, 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,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, administrowanie pro‑
gramami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
fakturowanie, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, out‑
sourcing jako doradztwo biznesowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
usługi aukcyjne, handlowe wyceny, sprzedaż produktów takich jak: pre‑
paraty do udrażniania rur, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa do‑
mowego, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy,
roztwory do szorowania, soda wybielająca, sole wybielające, ściereczka
do wycierania szkła, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do pole‑
rowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty
do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścier‑
ne i polerskie, środki toaletowe, środki ułatwiające suszenie do zmywarek
naczyń, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty
do czyszczenia tapet, preparaty do nadawania połysku, preparaty do od‑
barwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, środki do usuwania lakieru, mydła,
mydła dezynfekujące, oleje czyszczące, olejek terpentynowy [preparat
odtłuszczający], kremy do polerowania, preparaty do polerowania, ka‑
mień polerski, papier do polerowania, soda krystaliczna do czyszczenia,
terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, terpeny [olejki eteryczne], tle‑
nek glinu [materiał ścierny], torby papierowe, worki na śmieci wykonane
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z papieru lub z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe, ręczniki do twa‑
rzy papierowe, maty papierowe, afisze, plakaty, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe-, arkusze z wiskozy do zawijania, bibuły, folie
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia z tworzy‑
wa sztucznego do opakowywania, wałki do malowania ścian, kuwety
malarskie, pędzle, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie ko‑
minów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów,
mycie, konserwacja, czyszczenie, zamiatanie dróg, deratyzacja, dezyn‑
fekcja, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa ma‑
szyn, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, uszczelnianie budynków, wy‑
najem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie przed korozją,
naprawa pomp, usługi hydrauliczne, konserwacja mebli, budowa stoisk
i sklepów targowych, budownictwo, konsultacje budowlane, 45 badania
prawne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwią‑
zywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, prawne administrowanie li‑
cencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami
autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowa‑
nie 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) 304688
(220) 2017 03 31
(210) 469826
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) CHEMTEX FACTORY SERVICE THREELACK SERIA TRZECH
PREPARATÓW USUWAJĄCYCH POWŁOKI LAKIERNICZE WWW.
CHEMTEX.COM.PL
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, szary, ciemnoszary
(531) 26.05.18, 01.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14, 25.01.01,
26.11.05
(510), (511) 1 rozpuszczalniki do lakieru, rozpuszczalniki do lakierów,
preparaty chemiczne do usuwania powłok z metali, rozpuszczalniki
do usuwania powłok z wykończeń powierzchni podczas procesów
produkcyjnych, środki chemiczne do użytku w usuwaniu powłok,
chemikalia czyszczące.
(111) 304689
(220) 2017 03 31
(210) 469837
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) Steeler SERIA ROZPUSZCZALNIKOWYCH PREPARATÓW
MYJĄCO‑ODTŁUSZCZAJĄCYCH WWW.CHEMTEX.COM.PL CHEMTEX
FACTORY SERVICE
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny, jasnoszary, niebieski,
jasnoniebieski
(531) 01.01.05, 01.01.10, 24.01.03, 24.01.07, 24.01.15, 26.02.07,
26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 1 środki chemiczne.odtłuszczające do stosowania
w przemysłowych procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczają‑
ce stosowane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające
[nie do celów gospodarstwa domowego], chemiczne środki odtłusz‑
czające o stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne płyny
odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, chemika‑
lia czyszczące, 3 rozpuszczalniki odtłuszczające inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, 7 odtłuszczacze [maszyny].

(111) 304690
(220) 2017 04 03
(210) 469881
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice, PL.
(540) TAN Desire
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, 11 urządzenia
do opalania się, lampy ultrafioletowe inne niż do celów medycznych,
44 usługi solariów, odnowy biologicznej.
(111) 304691
(220) 2017 04 03
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) JOŃSKI JANUSZ PROFBOX, Łódź, PL.
(540) profbox
(540)

(210) 469883

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.01.06, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty vendingowe (sa‑
mosprzedające), części maszyn: przekładnie, sterowniki, rozruszni‑
ki, sprzęgła, koła, łańcuchy napędowe, łożyska, podnośniki, pompy,
regulatory, tłoki, zawory, obudowy, statywy, pasy, mechanizmy na‑
pędowe i sterownicze, maszyny i obrabiarki, podnośniki, przeno‑
śniki, silniki, narzędzia jako części maszyn, 9 elektryczne urządzenia
pomiarowe oraz kontrolno‑sterujące, urządzenia i akcesoria elek‑
tryczne oraz elektroniczne: adaptery elektryczne, alarmy, anteny,
baterie elektryczne, cewki elektryczne I elektromagnetyczne, chipy,
czujniki, diody świecące, dyski kompaktowe i magnetyczne, dys‑
kietki, dzwonki sygnalizacyjne, elektroniczne tablice wyświetlające,
elektroniczne terminarze osobiste, elektryczne Instalacje przeciw‑
włamaniowe, elektroniczne ściemniacze światła, złącza elektryczne,
ochronniki przepięciowe, półprzewodniki, przekaźniki elektryczne,
tablice sygnalizacyjne, zamki elektryczne, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, interfejsy komputerowe, kodowane karty
magnetyczne, czytniki, nadajniki sygnałów elektronicznych, płytki
dla układów scalonych, programy komputerowe, sprzęt kompute‑
rowy, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia nawigacyjne
dla pojazdów, urządzenia systemu GPS, urządzenia zdalnego stero‑
wania, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, żetona‑
mi lub manualnie, automaty biletowe, 42 aktualizowanie oprogramo‑
wania komputerowego, badania techniczne i naukowe, doradztwo
w zakresie projektowania instalowania, użytkowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie oprogramowania [SaaS],
pisanie techniczne, usługi inżynieryjne, usługi projektowe, prowa‑
dzenie prac badawczo
‑rozwojowych, projektowanie oprogramo‑
wania i systemów komputerowych, projektowanie płytek obwodów
drukowanych, wzornictwo przemysłowe.
(111) 304692
(151) 2017 11 22

(220) 2017 04 03
(441) 2017 08 07

(210) 469908
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(732) AUCHAN HOLDING, Croix, FR.
(540) Moje Auchan
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 03.07.13, 03.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(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 wywa‑
biania plam, środki zmiękczające do tkanin, środki usuwające farbę,
papiery ścierne, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowa‑
nia, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodar‑
stwa 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 perfu‑
meryjne), kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do makijażu i preparaty do dema‑
kijażu, preparaty do golenia, środki toaletowe, mleczka toaletowe
i olejki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki prze‑
ciwsłoneczne z filtrem ochronnym (preparaty kosmetyczne do opa‑
lania), szampony dla zwierząt domowych (nielecznicze preparaty
do pielęgnacji), kadzidełka, drewno zapachowe, mieszaniny zapa‑
chowe potpourri, 9 urządzenia i przyrządy naukowe (do celów in‑
nych niż medyczne), żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinema‑
tograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
monitorujące (do kontroli), ratunkowe (do ratowania życia), urządze‑
nia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodze‑
nia, 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, słu‑
chawki [zakładane na głowę], głośniki, magnetyczne nośniki do zapi‑
su, nagrania dźwiękowe, dyski magnetyczne i optyczne, kompakto‑
we dyski audio i wideo, czytniki cyfrowych dysków optycznych
do wielokrotnego zapisu (czytniki DVD), kamery wideo, kasety wi‑
deo, maszyny faksymilowe, aparaty telefoniczne, adaptery do telefo‑
nów, ładowarki baterii do telefonów, torby, pokrowce i etui na telefo‑
ny 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 urucha‑
mianych przez wrzucenie monety, bankomaty, kasy rejestrujące, ma‑
szyny liczące, urządzenia do przetwarzania danych, komputery,
sprzęt peryferyjny do komputerów, czytniki [sprzęt do przetwarza‑
nia danych], oprogramowanie komputerowe, dyskietki, modemy,
publikacje elektroniczne, do pobrania, elektroniczne terminarze oso‑
biste, 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 ma‑
gnetyczne, karty telefoniczne, kompasy [przyrządy pomiarowe],
pasy, kapoki do pływania, kombinezony i maski do nurkowania, urzą‑
dzenia do pomiaru wagi, osłony głowy, kaski zabezpieczające, urzą‑
dzenia do ochrony osobistej zabezpieczające przed wypadkami, siat‑
ki do ochrony przed wypadkami, ubrania do ochrony przed
wypadkami, naświetlaniem i ogniem, barometry, alkoholomierze,
gaśnice, minutniki kuchenne, zamki elektryczne, elektryczne dzwon‑
ki do drzwi, alarmy, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe, ma‑
gnesy, magnesy dekoracyjne, 11 urządzenia oświetleniowe, grzew‑
cze, do wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, dezynfekujące, do zaopatrywania w wodę, instalacje sa‑
nitarne, wodotryski ozdobne, fontanny, kabiny prysznicowe, umy‑
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walki [części instalacji sanitarnych], wanny, krany, urządzenia do dez‑
odoryzacji 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 chłodni‑
cze, 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, toste‑
ry, elektryczne zaparzacze do kawy, frytownice elektryczne, maszyn‑
ki do lodów, urządzenia do przygotowywania lodu, suszarki do wło‑
sów, instalacje do sauny, urządzenia do opalania się, parowe sauny
do twarzy, elektryczne suszarki do prania, ogrzewacze do stóp, ko‑
minki domowe, żarówki oświetleniowe i lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, reflektory i światła do pojazdów, 16 papier, karton
(nieprzetworzony, półprzetworzony lub do celów biurowych), wyro‑
by z kartonu, worki, torby i arkusze do pakowania papierowe lub
z tworzyw sztucznych, papier w arkuszach (artykuły piśmienne), dru‑
ki, taśmy drukarskie, materiały introligatorskie, fotografie, matryce
drukarskie, materiały piśmienne, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle do malo‑
wania, pudełka z farbami (artykuły szkolne), maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe i dy‑
daktyczne (z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne, spinacze biuro‑
we, pinezki, temperówki, korektory w płynie, noże do papieru, ołów‑
ki, ołówki automatyczne z wkładem grafitowym, gumki do ścierania,
koperty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], albumy do wkleja‑
nia, książki, periodyki, almanachy, broszury, zeszyty do pisania lub
rysowania, katalogi, kalendarze, ryty (grawiura), sztychy, litografie,
ryciny, obrazy, afisze, mapy geograficzne, gazety, rolki do taśm bar‑
wiących, 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 mikrofalo‑
wych, 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 owo‑
ce, grzyby i warzywa, miąższ owoców i sałatki owocowe, sałatki wa‑
rzywne, mięso, ryby, warzywa i owoce w puszkach, dżemy, marmola‑
dy, owoce gotowane, galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, wyciągi
z alg do celów spożywczych, soja konserwowa do użytku spożyw‑
czego, białko do spożycia przez ludzi, wywar, bulion, gęste zupy,
zupy, soki roślinne do gotowania, jaja, mleko, masło, śmietana [pro‑
dukty 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, cu‑
kier, 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, nale‑
śniki, tarty, placki, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, miód, syropy
i melasa, mleczko pszczele spożywcze do celów niemedycznych,
anyż, anyż gwiaździsty, ekstrakt słodu do celów spożywczych, aro‑
maty inne niż olejki eteryczne, aromatyczne preparaty do żywności,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra‑
wy), sosy sałatkowe, keczup, majonezy, przyprawy korzenne, zagęsz‑
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zioła
do celów spożywczych, przyprawy, zioła ogrodowe konserwowane,
lód, lody, kanapki, pizza, przekąski na bazie ryżu, sajgonki, sushi, ta‑
bule, tortille, tacos, dania gotowe przygotowywane z wyżej wymie‑
nionych produktów, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne (nieprepa‑
rowane, nieprzetworzone), ziarna (nasiona), darń naturalna, owoce
i warzywa świeże, algi spożywcze, grzyby świeże, zioła ogrodowe
świeże, skorupiaki [żywe], ikra rybia, nasiona, cebulki kwiatowe, drze‑
wa, krzewy, naturalne rośliny i kwiaty, choinki bożonarodzeniowe,
żywność i napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, słód, przynęty dla
wędkarstwa (żywe), zwierzęta żywe, 32 piwo, woda mineralna i ga‑
zowana oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, lemo‑
niada, napoje owocowe i soki owocowe, sok pomidorowy, soki wa‑
rzywne (napoje), syropy do napojów, preparaty do sporządzania
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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 wspoma‑
gające trawienie (likiery i alkohole wysokoprocentowe), brandy, alko‑
hole wysokoprocentowe, wina, rum, wódka, whisky, 35 reklama, pu‑
blikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama ze‑
wnętrzna, usługi agencji reklamowych, wynajmowanie czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach masowego przekazu, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu dzia‑
łalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo‑
darczej, informacja lub zapytania dotyczące działalności gospodar‑
czej, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie czynności biurowych, usługi sekretarskie, rachun‑
kowość, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń biuro‑
wych (z wyjątkiem urządzeń telekomunikacyjnych i komputerów),
wynajem dystrybutorów automatycznych, usługi prenumeraty ga‑
zet, usługi prenumeraty gazet elektronicznych, organizacja sub‑
skrypcji usług telefonicznych, organizacja subskrypcji usług radiofo‑
nii, usług wiadomości radiowych, organizacja subskrypcji usług
telekomunikacyjnych, usługi subskrypcji w zakresie dostępu do świa‑
towej informatycznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu) lub sieci
o dostępie prywatnym (intranetu), do dostawców dostępu do infor‑
matycznych sieci telekomunikacyjnych lub sieci transmisji danych,
usługi subskrypcji w zakresie centrów serwerowych baz danych lub
multimedialnych, usługi subskrypcji w zakresie usług telematycz‑
nych, przesyłania danych za pomocą środków telematycznych, usłu‑
gi subskrypcji w zakresie centrów serwerowych dostarczających do‑
stępu 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 siecia‑
mi multimedialnymi, usługi handlowe w zakresie pomocy związanej
z eksploatacją i nadzorowaniem sieci telekomunikacyjnych, agencje
im portu‑eksportu, komercyjne agencje informacyjne, analizy kosz‑
tów, raporty rynkowe, badania rynku, sondaże opinii publicznej,
usługi porównywania cen, opracowywanie danych statystycznych,
usługi public relations, aukcje publiczne, pokazy towarów, prezenta‑
cja produktów we wszelkich środkach przekazu w celu sprzedaży
detalicznej, mianowicie promocja sprzedaży, informacja i doradztwo
handlowe dla konsumentów, zarządzanie w zakresie zamówień han‑
dlowych, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie hotelami, komputerowe zarządzanie
plikami, zbieranie i systematyzacja danych w komputerowych ba‑
zach 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, ży‑
wienia, odzieży, biżuterii, zegarków, rekreacji, ogrodnictwa, majster‑
kowania, narzędzi, wewnętrznego i zewnętrznego wystroju, wypo‑
sażenia i sprzętów domowych, produktów do pielęgnacji urody
i higieny, środków czyszczących, produktów do pielęgnacji samo‑
chodów, artykułów sportowych, gier i zabawek, artykułów i narzędzi
do kuchni i domu, artykułów ze skóry, artykułów papierniczych i ar‑
tykułów biurowych, elektrycznych urządzeń domowych, urządzeń
biurowych, komputerów, artykułów elektrycznych, sprzętu hi‑fi, od‑
biorników telewizyjnych, mebli, urządzeń telekomunikacyjnych, te‑
lefonów, produktów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, pojaz‑
dów, materiałów drukowanych, paliw, usługi handlu detalicznego
lub hurtowego, sprzedaży korespondencyjnej, usługi handlu deta‑
licznego lub hurtowego przez Internet lub przy pomocy jakichkol‑
wiek elektronicznych środków sprzedaży na odległość w zakresie
następujących produktów: środki chemiczne dla rolnictwa, ogrod‑
nictwa i leśnictwa (z wyłączeniem fungicydów, herbicydów, insekty‑
cydów i środków przeciwko pasożytom), środki do konserwacji kwia‑
tów, 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 prze‑
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mysłowych, kleje (apretura), kleje do celów przemysłowych, do pla‑
katów, tapety, do skóry, środki do odklejania, rozpuszczalniki do la‑
kierów, 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 dru‑
karek i fotokopiarek, preparaty zabezpieczające przed rdzą i prepara‑
ty zabezpieczające drewno, rozcieńczalniki do farb i materiały wiążą‑
ce do barwników, lakierów i farb, barwniki, barwniki do obuwia, kit
szklarski, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
preparaty i produkty do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania
i ścierania, woda utleniona, wywabiacze plam, zmiękczacze do tka‑
nin, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), pre‑
paraty 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 pod‑
łóg, wosk do obuwia, płyny do spryskiwacza szyb, materiały przylep‑
ne do celów kosmetycznych, mydła, perfumy, woda toaletowa, olejki
eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego (wyroby perfumeryj‑
ne), kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów, farby do włosów, szam‑
pony, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej,
nie do użytku medycznego, preparaty do depilacji, preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, preparaty do golenia, mydło do golenia, płyny
po goleniu, przybory toaletowe, lakiery do paznokci i środki do usu‑
wania lakieru do paznokci, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, opalania skóry, kalkomanie
ozdobne do celów kosmetycznych, środki do polerowania i czysz‑
czenia protez dentystycznych, patyczki z watą do celów kosmetycz‑
nych, wata do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty przeciwsłoneczne (kosmetyki do opala‑
nia), szampony dla zwierząt domowych, kadzidła, drewno zapacho‑
we, 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 perfumo‑
wane, podpałki, paliwo w postaci brykietów, denaturat, węgiel,
drewno opałowe, smary do skór, smary do butów, preparaty farma‑
ceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty higieniczne do użyt‑
ku medycznego i higieny intymnej, apteczki przenośne pierwszej
pomocy, dietetyczne substancje i napoje, dietetyczna żywność przy‑
stosowana do celów medycznych, lecznicze preparaty odchudzają‑
ce, medyczne napary, herbaty ziołowe, preparaty witaminowe. pre‑
paraty z mikroelementami do spożycia dla ludzi i zwierząt, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, ar‑
tykuły spożywcze i mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, kleje do protez dentystycznych, antysepty‑
ki, środki dezynfekujące do celów medycznych lub higienicznych
inne niż mydła, środki do leczenia oparzeń, środki do leczenia opa‑
rzeń 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, insektycy‑
dy, środki odstraszające owady, fungicydy, herbicydy, obroże prze‑
ciwpasożytnicze dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów,
preparaty do mycia zwierząt, budowlane materiały metalowe, rury
wodociągowe metalowe, drabiny metalowe, nawijarki do węży gięt‑
kich niemechaniczne [metalowe], ścianki działowe i ogrodzenia me‑
talowe, kasy pancerne, kable nieelektryczne i drut z metali nieszla‑
chetnych, nieelektryczne artykuły ślusarskie, wyroby metalowe, rury
i rurowe przewody z metalu, łańcuchy metalowe, pierścienie z meta‑
lu, 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,
skrzynie, kosze, koszyki i pojemniki, folia aluminiowa, wieszaki meta‑
lowe na odzież, paliki namiotowe metalowe, kije do mioteł metalo‑
we, metalowe kapsle do butelek i urządzenia zamykające, metalowe
dozowniki ręczników papierowych zamocowane na stałe, tablice re‑
jestracyjne metalowe, dzwony i dzwonki, przedmioty artystyczne

1490

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

z metali nieszlachetnych, obrabiarki, narzędzia ręczne nie obsługi‑
wane ręcznie, napędy i silniki (z wyjątkiem tych do pojazdów lądo‑
wych), świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, sprzęgła, pasy i paski napędowe (z wyjątkiem tych do po‑
jazdów lądowych), wiertarki ręczne elektryczne, pompy na sprężone
powietrze, ostrza (części maszyn), noże, nożyczki i nożyce elektrycz‑
ne, pistolety elektryczne dozujące klej, pistolety do malowania, ga‑
zowe palniki do spawania i lutownice, kosiarki ogrodowe (maszyny),
bębny mechaniczne do nawijania przewodów giętkich, narzędzia
rolnicze, z wyjątkiem tych uruchamianych ręcznie, pompki napowie‑
trzające do akwariów, urządzenia elektromechaniczne do produkcji
żywności i napojów, elektryczne maszyny i roboty kuchenne, maszy‑
ny do prania i zmywarki, suszarki wirowe, odkurzacze, worki do od‑
kurzaczy, froterki do parkietów elektryczne, przyrządy do woskowa‑
nia i polerowania butów elektryczne, maszyny i elektryczne
urządzenia czyszczące, maszyny do szycia i robienia na drutach, bin‑
downice, narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, noże nie‑
elektryczne, widelce, łyżki inne niż do połowów i podawania le‑
karstw, 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 niszcze‑
nia pasożytów roślin, zraszacze owadobójcze, narzędzia mechanicz‑
ne do siekania, krojenia żywności, otwieracze do puszek nieelek‑
tryczne, 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 nieelek‑
tryczne 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, dys‑
trybucji, przekształcania, akumulacji, regulowania lub kontroli elek‑
tryczności, materiał do przewodów elektrycznych (przewody, kable),
przełączniki elektryczne, wtyczki, gniazdka i inne kontakty elektrycz‑
ne, 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, magnetycz‑
ne, optyczne dyski do nagrywania dźwięku, płyty kompaktowe au‑
dio i wideo, czytniki cyfrowych dysków optycznych do wielokrotne‑
go zapisu (czytniki DVD), kamery wideo, taśmy wideo, maszyny
faksymilowe, aparaty telefoniczne, adaptery do telefonów, ładowar‑
ki baterii do telefonów, worki, pokrowce i futerały do telefonów ko‑
mórkowych i sprzętu telefonicznego, automatyczne sekretarki, od‑
biorniki telewizyjne, anteny, aparaty projekcyjne i plansze, lampy
błyskowe, filmy naświetlone, specjalne etui na urządzenia i instru‑
menty fotograficzne, dyktafony, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
sprzęt do przetwarzania danych, komputery, komputerowe urządze‑
nia 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 ukła‑
dem scalonym (karty inteligentne), karty magnetyczne, karty telefo‑
niczne, kompasy, pasy, kapoki do pływania, maski i kombinezony
do nurkowania, urządzenia do pomiaru wagi, osłony głowy, kaski
zabezpieczające, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka‑
mi, siatki zabezpieczające przed wypadkami, odzież chroniąca przed
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, barometry, alkoholomie‑
rze, urządzenia do gaszenia ognia, minutniki, zamki elektryczne,
elektryczne dzwonki do drzwi, alarmy, alarmy antywłamaniowe, ma‑
gnesy, magnesy dekoracyjne, aparatura i instrumenty medyczne,
dentystyczne i weterynaryjne, inhalatory, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, prezerwatywy, butelki do karmienia dla nie‑
mowląt, smoczki do butelek do karmienia, smoczki, kapturki lakta‑
cyjne z gumy lub silikonowe, termometry do celów medycznych,
urządzenia oświetleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, do goto‑
wania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacyjne, dezynfeku‑
jące, do zaopatrywania w wodę, instalacje sanitarne, urządzenia
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, wiatraki elektryczne
do użytku osobistego, urządzenia do uzdatniania wody, sterylizato‑
ry, filtry do wody pitnej, wyciągi kuchenne, szafy chłodnicze, pojem‑
niki chłodnicze, szybkowary elektryczne, elektryczne podgrzewacze
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do butelek dla niemowląt, czajniki elektryczne, grill, lodówki tury‑
styczne, piekarniki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, zamrażarki, lo‑
dówki, urządzenia chłodzące, zapalniczki do gazu, opiekacze pieczy‑
wa, elektryczne zaparzacze do kawy, frytownice 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, powietrz‑
ne lub wodne, rowery, wózki transportowe, przyczepy (pojazdy), sa‑
mochodowe osłony przeciwsłoneczne, kierunkowskazy do pojaz‑
dów, wycieraczki do szyb pojazdów, wsteczne lusterka, dętki i kolce
do opon, opony pełne do kół pojazdów, zagłówki i pasy bezpieczeń‑
stwa do siedzeń w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, pompki do rowerów, wózki dziecięce, hulajnogi, skute‑
ry, pokrowce na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojazdów, bagażni‑
ki, bagażniki na rowery, bagażniki rowerowe, bagażniki na narty
do użytku na pojazdach, wózki dziecięce spacerowe, przeciwwłama‑
niowe 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, przy‑
rządy 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 mu‑
zycznych, szafy grające, podstawki do instrumentów muzycznych,
kamertony, futerały na instrumenty muzyczne, papier, karton (nie‑
przetworzony, półprzetworzony lub do celów biurowych), wyroby
z kartonu, worki, torby i arkusze do pakowania papierowe lub z two‑
rzyw sztucznych, papier w arkuszach (artykuły piśmienne), materiały
drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmien‑
ne, 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, ga‑
zety, rolki do taśm barwiących, maszyny zgrzewające, dozowniki ta‑
śmy przylepnej (artykuły biurowe), chusteczki papierowe do demaki‑
jażu, pieluchomajtki z papieru lub celulozy, papierowe filtry do kawy,
kalkomanie, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, to‑
rebki 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, różańce, globusy ziemskie, kauczuk, guta‑
perka, guma, azbest, mika, uszczelnienia wodoodporne lub izolacyj‑
ne, pierścienie wodoszczelne, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
materiały uszczelniające i materiały izolacyjne, giętkie rurki niemeta‑
lowe, węże do podlewania, podpórki, uchwyty do kwiatów wykona‑
ne z pianki, włókno szklane do izolacji, materiały dźwiękoszczelne,
powłoki antyodblaskowe do szyb, rękawice izolacyjne, izolacyjne la‑
kiery, papier, zaprawy i tkaniny, szczeliwa do połączeń, gumowe tor‑
by, pokrowce i worki do pakowania, gumowe pierścienie i korki gu‑
mowe, 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 przeciwsło‑
neczne, parasolki, parasole i laski, bicze i wyroby siodlarskie, torebki
damskie, torby plażowe, torby, worki, walizy i kufry podróżne, kosme‑
tyczni bez wyposażenia, zestawy do kosmetyków, worki i siatki na za‑
kupy, 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 skó‑
rzane), portmonetki, puste torby na narzędzia, skórzane pudła na ka‑
pelusze, nosidła, nosidełka i chusty do noszenia dzieci, obroże i ubra‑
nia dla zwierząt, niemetalowe materiały budowlane, 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 bu‑
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downictwie, okładziny, powłoki, wyściółki (budownictwo), podłogo‑
we płytki niemetalowe, kominy niemetalowe, okna i drzwi niemeta‑
lowe, rolety zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, baseny
kąpielowe, rury wodociągowe niemetalowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, akwaria (konstrukcje), meble, stoiska wystawowe, lu‑
stra, 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 niemeta‑
lowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka drew‑
niane lub z tworzyw sztucznych, budy dla psów i posłania dla zwie‑
rząt domowych, słupki do drapania dla kotów, tablice ogłoszeniowe,
stoły z imadłami, ramki do haftowania, tablice rejestracyjne niemeta‑
lowe, znaki wykonane z drewna lub z tworzyw sztucznych, numery
domów niepodświetlane i niemetalowe, wyroby niemetalowe i wy‑
roby z metalu nieelektryczne, niemetalowe zawiasy i kołki, kojce, łó‑
żeczka dziecięce, chodziki dla dzieci, kratownice niemetalowe, deski
podłogowe, materiał pościelowy z wyjątkiem bielizny pościelowej,
łóżka, śpiwory kempingowe, poduchy, poduszki, wezgłowia, pod‑
główki, 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 bu‑
telki, zatyczki do butelek, niemetalowe kije do mioteł, stojaki na pa‑
rasole, drabiny z drewna lub z tworzyw sztucznych, artykuły dekora‑
cyjne z tworzyw sztucznych do żywności, słomki do picia napojów,
żaluzje wewnętrzne listwowe, manekiny krawieckie, nieelektryczne
artykuły gospodarstwa domowego lub przybory kuchenne i pojem‑
niki, grzebienie i gąbki, szczotki, miotły, umywalki, materiały do wy‑
twarzania szczotek, pędzli, artykuły czyszczące, wełna stalowa, ręka‑
wice do użytku domowego, szmatki do czyszczenia, ircha
do czyszczenia, przybory kuchenne, zastawa stołowa szklana, porce‑
lanowa i ceramiczna, komplety garnków kuchennych, pojemniki ter‑
moizolacyjne do żywności i napojów, manierki, chłodziarki przeno‑
śne nieelektroniczne, zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki,
wazony, świeczniki, gasidła do świec, piknikowe koszyki z naczynia‑
mi, korkociągi, otwieracze do butelek, metalowe pudełka do dozo‑
wania ręczników papierowych, wieszaki na ręczniki [pręty i koła],
dozowniki papieru toaletowego, dozowniki mydła, uchwyty na pa‑
pier toaletowy, nocniki, suszarki na pranie, klamerki do bielizny, po‑
jemniki na śmieci, deski do prasowania i pokrowce na deski do praso‑
wania, 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 zwie‑
rząt, zraszacze, rękawice ogrodnicze, pędzle do golenia, szczoteczki
do zębów, nić dentystyczna, mydelniczki, wykałaczki, przybory ko‑
smetyczne, zestawy toaletowe, rozpylacze do perfum, wanienki dla
niemowląt przenośne, łyżki do butów, skarbonki niemetalowe, dzie‑
ła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, liny (nie z kauczuku, nie do ra‑
kiet, 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 przechowywa‑
nia materiałów luzem, materiały do wyściełania i wypychania (z wy‑
jątkiem 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 pa‑
pieru, prześcieradła, poszewki, narzuty na łóżka, bielizna kąpielowa
(z wyjątkiem odzieży), tekstylne ręczniczki do twarzy i ręczniki, po‑
krycia ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony z tkaniny lub z two‑
rzyw sztucznych, bielizna stołowa nie z papieru, ceraty (obrusy), tka‑
niny pościelowe w formie śpiworów, chusteczki tekstylne
do zmywania makijażu, moskitiery, bielizna domowa, etykiety z ma‑
teriału tekstylnego, rolety tekstylne, chusteczki do nosa materiałów
tekstylnych, odzież, paski, rękawiczki (odzież), podwiązki, szelki, na‑
krycia głowy, obuwie, skarpetki, pończochy, rajstopy, obuwie z wy‑
jątkiem obuwia ortopedycznego, pantofle, kapcie, kozaki, botki,
wkładki do obuwia, obuwie plażowe, obuwie narciarskie, buty spor‑
towe, czepki, kostiumy kąpielowe i spodenki kąpielowe, odzież spor‑
towa (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, za‑
pięcia, kwiaty i owoce sztuczne, szpilki, haczyki i zamki do odzieży,
zapięcia do ubrań, ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, nie z me‑
talu szlachetnego, ozdoby do włosów, wstążki do włosów i siatki
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do włosów, szpilki do włosów i spinki [wsuwki] do włosów, spinki
[klamerki] do włosów, peruki, wisiorki, zawieszki, zamki błyskawicz‑
ne, 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 ar‑
tykułów 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 gimna‑
styczne, 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 [bibe‑
loty, podarki na przyjęcia], maski zabawkowe, latawce, karty do gry,
artykuły gimnastyczne i sportowe (z wyjątkiem artykułów do pływa‑
nia, odzieży, mat i obuwia), wędki do łowienia, żyłki do wędek, haczyki
wędkarskie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych i artykuły gimnastyczne, sta‑
cjonarne rowery treningowe, zabawki dla zwierząt domowych, auto‑
maty do gier na monety, gry i urządzenia do gier inne niż te przystoso‑
wane do użytku tylko z odbiornikami telewizyjnymi, zewnętrznymi
wyświetlaczami lub monitorami, mięso, ryby, drób i dziczyzna, eks‑
trakty mięsne, wędliny, krokiety, owoce, grzyby i warzywa konserwo‑
wane, suszone, mrożone i gotowane, miąższ owoców i sałatki owoco‑
we, 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 konser‑
wowana spożywcza, proteiny spożywcze, wywar, bulion, gęste zupy,
zupy, soki roślinne do gotowania, jaja, mleko, masło, śmietana, jogur‑
ty, ser i inne produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze jadalne, preparaty
do wyrobu bulionu, ziemniaczane chipsy, kawa, herbata, kakao, cze‑
kolada, 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, glu‑
koza do celów spożywczych, ryż, tapioka, sago, makarony, kasza
manna, mąka i preparaty zbożowe, suszone płatki zbóż, chleb, wyro‑
by ciastkarskie, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, tarty, placki, wyro‑
by cukiernicze, lody spożywcze, miód, melasa, mleczko pszczele spo‑
żywcze inne niż do celów medycznych, anyż, anyż gwiaździsty,
ekstrakt słodu do celów spożywczych, aromaty inne niż olejki ete‑
ryczne, preparaty aromatyczne do żywności, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe,
keczup, majonez, przyprawy, zagęszczacze stosowane przy gotowa‑
niu produktów spożywczych, zioła do celów spożywczych, przypra‑
wy, zioła ogrodowe konserwowane, lód, lody, kanapki, pizza, przeką‑
ski na bazie ryżu, sajgonki, sushi, tabule, tortille, tacos, produkty
rolne, ogrodnicze i leśne nie preparowane i nie konserwowane, ziar‑
na (nasiona), darń naturalna, owoce i warzywa świeże, algi do spoży‑
cia 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 pomi‑
dorowy, 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 na‑
pojów, preparaty do sporządzania likierów, napoje alkoholowe z wy‑
jątkiem piwa, aperitify, cydr, koktajle na bazie napojów alkoholowych,
alkohol poprawiający trawienie (likiery i alkohole wysokoprocentowe),
brandy, alkohole wysokoprocentowe, wina, rum, wódka, whisky, ty‑
toń, artykuły dla palaczy, zapałki, zapalniczki dla palaczy, cygarnice
i papierośnice, kieszonkowe aparaty do samodzielnego zwijania pa‑
pierosów, 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 programowa‑
nia, 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), udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, organizowanie zawodów
sportowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], imprezy kul‑
turalne, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publiko‑
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi biblioteczne,
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przygotowanie materiałów do publikacji, przygotowanie do publika‑
cji książek i czasopism on‑line, dostarczanie publikacji elektronicz‑
nych 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 po‑
średnictwem sieci komputerowej, usługi kompozycji muzycznych,
produkcja przedstawień i filmów, wypożyczanie aparatury filmowej,
filmów, magnetowidów, telewizorów, kaset wideo, nagrań fonogra‑
ficznych, nagrań dźwiękowych, urządzeń audio, kamer, magnetowi‑
dów, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do projekcji
filmowej, aparatów kinematograficznych i akcesoriów, dekoracji
do widowisk i teatralnych, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wy‑
jątkiem pojazdów), podwodnego sprzętu do nurkowania, organizo‑
wanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie wy‑
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc
na pokazy, wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi
agencji dystrybucji biletów (rozrywka), organizowanie loterii, infor‑
macje o wydarzeniach edukacyjnych lub rozrywkowych, świadcze‑
nie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, montaż progra‑
mów 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 on‑line, grup i forów dysku‑
syjnych, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na inter‑
netowych stronach a mianowicie dostarczanie muzyki on‑line z In‑
ternetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
na internetowych stronach (w formacie plików MP3) a mianowicie
dostarczanie muzyki on‑line (nie do pobrania) z stron internetowych
w Internecie (pliki w formacie MP3).

(111) 304693
(220) 2017 04 03
(210) 469924
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 19
(732) QUANTUM ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO RACHUNKOWE, Piła, PL.
(540) Quantum Accounting
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, rachunkowe, doradztwo finanso‑
we, przygotowanie obiegu dokumentów, analizy finansowe.
(111) 304694
(220) 2017 04 03
(210) 469941
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) NOCUŃ GRZEGORZ ECOFAN, Aleksandria Pierwsza, PL.
(540) smartunitec INNOVATIVE TECHNOLOGIES
(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.03.01,
26.03.06, 26.02.01
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i kli‑
matyzacyjnej, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe osłony otwo‑
rów wentylacyjnych do przewodów HVAC, przewody metalowe,
rurowe przewody metalowe, rury metalowe, kształtki rurowe roz‑
gałęzieniowe metalowe, metalowe materiały budowlane, materiały
konstrukcyjne metalowe, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia i insta‑
lacje do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża‑
nia, instalacje chłodnicze, rekuperatory ciepła, regeneratory ciepła,
wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, wymienniki ciepła
do celów centralnego ogrzewania, dmuchawy kominowe, dmucha‑
wy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, dmuchawy
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elektryczne do celów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, agregaty
klimatyzacyjne, sterylizatory powietrza, podgrzewacze powietrza,
osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia
na gorące powietrze, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządze‑
nia do dezodoryzacji powietrza, lampy bakteriobójcze do oczysz‑
czania powietrza, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych],
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, termowentylatory,
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza lub wody, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatry‑
wania w wodę, podgrzewacze wody, urządzenia do ujęcia wody,
instalacje do uzdatniania wody, urządzenia i maszyny do uzdatnia‑
nia wody, urządzenia do filtrowania wody, grzejniki elektryczne,
grzejniki do centralnego ogrzewania, elementy grzejne, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, nawilżacze,
kolektory słoneczne do celów grzewczych, kominki, wyciągi komin‑
kowe, kotły grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urzą‑
dzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje
do ogrzewania wodnego, urządzenia do załadunku pieców, piece
[urządzenia grzewcze], piece słoneczne, piecyki i bojlery do pod‑
grzewania wody, bojlery, inne niż części maszyn, instalacje podgrze‑
wacze, armatura do pieców, zasobniki ciepła, pompy ciepła, kuchen‑
ny sprzęt elektryczny, lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe,
urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, filtry
do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, filtry [części instalacji domo‑
wych lub przemysłowych], instalacje sanitarne, urządzenia do celów
sanitarnych, instalacje do sauny, urządzenia do wytwarzania pary,
instalacje do wytwarzania pary, zawory do rur, zawory termosta‑
tyczne [części instalacji grzewczych], 19 kanały [dukty] niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, osłony otworów
wentylacyjnych, niemetalowe, osłony otworów wentylacyjnych,
niemetalowe, do przewodów HVAC, niemetalowe kratki wentyla‑
cyjne do budynków, rury sztywne, niemetalowe, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 poka‑
zy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich
jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, usługi
pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlo‑
wych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom [punkty informacji konsumenckiej], zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie, elektrycznego sprzętu ku‑
chennego, urządzeń elektrycznych, urządzeń i instalacji sanitarnych
i wodnych, urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
urządzeń i instalacji grzewczych i do oczyszczania powietrza, urzą‑
dzeń i instalacji oświetleniowych, urządzeń i instalacji do suszenia
i wytwarzania pary, urządzeń i instalacji do chłodzenia i zamrażania,
dmuchaw, wentylatorów, pieców, grzejników, wymienników ciepła,
wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, materiałów kon‑
strukcyjnych, rur, przewodów i kształtek rozgałęźnych do instalacji,
kratek i osłon do otworów wentylacyjnych pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub
poprzez Internet.

(111) 304695
(220) 2017 04 03
(210) 469944
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) GÓRALKI ciacho
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z cukru, wy‑
roby cukiernicze do dekoracji choinek, czekolada, czekoladki (wy‑
roby cukiernicze), wyroby piekarnicze, karmelki (cukierki), ptifury
(ciastka), ciastka, krakersy, wyroby cukiernicze z migdałów, marce‑
pan, słodycze z miętą pieprzową, muesli, wafle, pierniki, pierniczki,
galaretki owocowe (wyroby cukiernicze), produkty zbożowe, pastylki
do ssania (wyroby cukiernicze), praliny, suchary, sucharki, chrupki za‑
warte w tej klasie, herbatniki petit beurre, herbatniki na bazie słodu,
herbatniki, ciasta, guma do żucia nie do celów medycznych.
(111) 304696
(151) 2017 10 19

(220) 2017 04 04
(441) 2017 06 19

(210) 469962
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ TERMY
UNIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UNIEJOWIE, Uniejów, PL.
(540) termy UNIEJÓW cosmetics
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż
do celów medycznych, chusteczki nasączone preparatami do usu‑
wania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, kosmetyki, ko‑
smetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosme‑
tyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, preparaty do demakijażu, preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kolage‑
nowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpie‑
li, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, szampony, wazelina kosmetyczna,
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycz‑
nych, 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności go‑
spodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz‑
nesem, ekonomiczne prognozy, kolportaż próbek, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowa‑
nie umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing w zakresie
doradztwa biznesowego, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzech: balsamów do celów kosmetycznych, balsamów, in‑
nych niż celów medycznych, chusteczek nasączonych preparatami
do usuwania makijażu, dezodorantów dla ludzi i zwierząt, kosme‑
tyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kremów kosmetycznych,
masek kosmetycznych, mleczek oczyszczających do celów kosme‑
tycznych, mydeł, odżywek do włosów, olejków do celów kosmetycz‑
nych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów do demakijażu,
preparatów do kąpieli, nieleczniczych, preparatów do pielęgnacji
paznokci, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, pre‑
paratów kosmetycznych do kąpieli, preparatów ściągających do ce‑
lów kosmetycznych, soli kąpielowych do celów innych niż lecznicze,
szamponów, wazeliny kosmetycznej, zestawów kosmetyków, żeli
do masażu, innych niż do celów medycznych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik‑
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi
agencji importowo‑eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne‑
sowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wy‑
ceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
44 fryzjerstwo, manicure, masaż, salony piękności, usługi sanato‑
ryjne, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi,
usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medyczne, usługi solariów, usługi wizażystów.
(111) 304697
(220) 2017 04 04
(210) 469963
(151) 2017 10 19
(441) 2017 06 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ TERMY
UNIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UNIEJOWIE, Uniejów, PL.
(540) termy UNIEJÓW zoo
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(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt w zakresie nieleczniczych preparatów pielę‑
gnacyjnych, szamponów dla zwierząt domowych w zakresie nielecz‑
niczych preparatów do pielęgnacji, 35 badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, ba‑
dania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or‑
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, ekonomiczne prognozy, kolportaż
próbek, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, orga‑
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsour‑
cing w zakresie doradztwa biznesowego, pokazy towarów, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzech: dezodorantów dla zwierząt, kosmetyków
dla zwierząt, szamponów dla zwierząt w zakresie nieleczniczych
preparatów pielęgnacyjnych, szamponów dla zwierząt domowych
w zakresie nieleczniczych preparatów do pielęgnacji, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewi‑
zyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi doradcze w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne.
(111) 304698
(220) 2017 04 04
(210) 469969
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) MACKIEWICZ RENATA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Płoty, PL.
(540) Renata MACKIEWICZ Indywidualna Specjalistyczna Praktyka
Lekarska
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 24.17.01, 24.17.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 304699
(220) 2017 04 04
(210) 469970
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) MACKIEWICZ RENATA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Płoty, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 24.17.01, 24.17.03, 29.01.03
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(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi medycyny alternatywnej.

(111) 304700
(220) 2017 04 04
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 10
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ACTIVE LASH
(540)

(210) 469974

(111) 304701
(220) 2017 02 22
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) OLEOMINT
(540)

ne, produkty biotechnologiczne i biologiczne dla celów leczniczych
i medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żyw‑
ność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, kremy, balsamy, maści
do celów medycznych i leczniczych, środki sanitarne do celów lecz‑
niczych i medycznych, środki odkażające, produkty lecznicze, prepa‑
raty wspomagające leczenie, produkty weterynaryjne.

(111) 304705
(220) 2017 01 23
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) CZUPER MAŁGORZATA, Londyn, GB.
(540) £TAX ENTERTAX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne i środki do pielęgnacji rzęs,
odżywki do rzęs, zestawy kosmetyków, lakiery do włosów, kremy
do twarzy, 5 maści, żele i kremy do celów farmaceutycznych.
(210) 467982

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suple‑
menty diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 304702
(220) 2017 06 24
(210) 473318
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) PRZEDSZKOLE JAK U MAMY ANNA RAJSKA, MARCIN
RYNARZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) PRZEDSZKOLE JAK U MAMY
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, usługi w zakresie prowadze‑
nia przedszkoli.
(111) 304703
(220) 2017 06 24
(210) 473319
(151) 2018 01 24
(441) 2017 09 04
(732) PRZEDSZKOLE JAK U MAMY ANNA RAJSKA, MARCIN
RYNARZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) PRZEDSZKOLE JAK U MAMY
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, jasnoniebieski, fioletowy, jasnoróżowy,
czerwony, różowy, czarny, żółty, pomrańczowy
(531) 02.09.01, 02.07.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, usługi w zakresie prowadze‑
nia przedszkoli.
(111) 304704
(220) 2017 08 04
(210) 475043
(151) 2018 01 17
(441) 2017 09 25
(732) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SinuCare
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, mineralne dodatki
do żywności dla celów medycznych i leczniczych, probiotyki, pre‑
biotyki, synbiotyki, parafarmaceutyki, witaminy i minerały zawarte
w tej klasie, mineralne wody do celów leczniczych i medycznych,
preparaty ziołowe, zioła, napoje, napary, herbaty lecznicze i medycz‑
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(210) 466530

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnoszary, biały
(531) 29.01.13, 26.01.01, 24.17.18, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da‑
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospo‑
darczej, badania biznesowe, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opi‑
nii publicznej, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie orga‑
nizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowa‑
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania persone‑
lem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, informacja
o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opraco‑
wywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządza‑
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie
listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, spo‑
rządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo‑
wych, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi doradcze w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno‑
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi podatkowe, usługi po‑
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten‑
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlo‑
we, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie działalno‑
ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy .
(111) 304706
(220) 2017 01 23
(210) 466531
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) CZUPER MAŁGORZATA, Londyn, GB.
(540) Entertax
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da‑
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospo‑
darczej, badania biznesowe, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opi‑
nii publicznej, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organi‑
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zacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za‑
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz‑
nesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo‑
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przed‑
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza‑
niu działalnością gospodarczą, projektowanie materiałów reklamo‑
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknię‑
cie”, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, staty‑
styczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go‑
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizne‑
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi związane z prze‑
noszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre‑
sie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy.

(111) 304707
(220) 2017 03 02
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) Marczak Wiesław, Warszawa, PL.
(540) M MAROPAK
(540)

(210) 468309

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18
(510), (511) 20 opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych
do przechowywania i do przenoszenia dla przemysłu kosmetycz‑
nego, spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, agroche‑
micznego, motoryzacyjnego, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, kanistry
z tworzyw sztucznych, pojemniki z tworzyw sztucznych na leki
do użytku handlowego, pojemniki na ciecze z tworzyw sztucznych
inne niż do użytku domowego lub użytku kuchennego, kształtowa‑
ne termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych inne niż do użytku
domowego lub kuchennego, pudełka z tworzyw sztucznych, plasti‑
kowe zamknięcia do butelek, zakrętki i zamknięcia z tworzyw sztucz‑
nych do butelek i pojemników, zamknięcia z tworzyw sztucznych
do butelek i pojemników zabezpieczające je przed dziećmi, nakrętki
z tworzyw sztucznych do butelek, samozamykające ochronne na‑
sadki z tworzyw sztucznych do użytku z nakrętkami, 21 opakowa‑
nia i pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym i w kuchni,
butelki z tworzyw sztucznych, butelki elastyczne z wyciskaczem
[puste], butelki na preparaty farmaceutyczne sprzedawane puste,
butelki na napoje z tworzyw sztucznych [puste], bidony [puste],
pojemniki z tworzyw sztucznych termoizolacyjne, pudełka na pi‑
gułki do użytku osobistego, atomizery do użytku w gospodarstwie
domowym, butelki, słoiczki, pudełka, pojemniki z tworzyw sztucz‑
nych wraz z aplikatorami w formie pompek, roll‑on i atomizerów
do dozowania kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, dozow‑
niki z tworzyw sztucznych do detergentów, dozowniki z tworzyw
sztucznych do płynów stosowane z butelkami, osobiste dozowniki
z tworzyw sztucznych do tabletek lub pigułek, do użytku domowe‑
go, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wy‑
staw i targów dla celów promocyjnych i handlowych, pośrednictwo
handlowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
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i promocyjnych, usługi sprzedaży takich towarów jak: opakowania
i pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania i do przeno‑
szenia dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycz‑
nego, chemicznego, agrochemicznego, motoryzacyjnego, pojem‑
niki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki na lekarstwa
z tworzyw sztucznych, kanistry z tworzyw sztucznych, pojemniki
z tworzyw sztucznych na leki do użytku handlowego, pojemniki
na ciecze z tworzyw sztucznych inne niż do użytku domowego lub
użytku kuchennego, kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw
sztucznych inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pudełka
z tworzyw sztucznych, plastikowe zamknięcia do butelek, zakrętki
i zamknięcia z tworzyw sztucznych do butelek i pojemników, za‑
mknięcia z tworzyw sztucznych do butelek i pojemników zabezpie‑
czające je przed dziećmi, nakrętki z tworzyw sztucznych do butelek,
samozamykające ochronne nasadki z tworzyw sztucznych do użytku
z nakrętkami, opakowania i pojemniki stosowane w gospodarstwie
domowym i w kuchni, butelki z tworzyw sztucznych, butelki ela‑
styczne z wyciskaczem [puste], butelki na preparaty farmaceutyczne
sprzedawane puste, butelki na napoje z tworzyw sztucznych [puste],
bidony [puste], pojemniki z tworzyw sztucznych termoizolacyjne,
pudełka na pigułki do użytku osobistego, atomizery do użytku w go‑
spodarstwie domowym, butelki, słoiczki, pudełka, pojemniki z two‑
rzyw sztucznych wraz z aplikatorami w formie pompek, roll‑on i ato‑
mizerów do dozowania kosmetyków i produktów do pielęgnacji
ciała, dozowniki z tworzyw sztucznych do detergentów, dozowniki
z tworzyw sztucznych do płynów stosowane z butelkami, osobiste
dozowniki z tworzyw sztucznych do tabletek lub pigułek, do użyt‑
ku domowego, 42 usługi projektowania związane z opakowaniami,
usługi technologiczne w zakresie opakowań.

(111) 304708
(220) 2017 03 20
(210) 469074
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 19
(732) JANIK BARTŁOMIEJ OLIMPICO, Bielsko-Biała, PL;
JANIK BOGDAN ARCANUM-MEDICA, Bielsko-Biała, PL.
(540) AMDENTAL
(510), (511) 5 dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne
materiały wiążące, kompozyty dentystyczne, materiały dentystycz‑
ne do odcisków, materiał do naprawiania zębów, materiały do wy‑
pełnień, materiały do wytrawiania zębów, materiały porcelanowe
do użytku w stomatologii, materiały utrwalające do celów denty‑
stycznych, płyny do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do ce‑
lów stomatologicznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ust‑
nej, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, środki czyszczące
[preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, środki do czysz‑
czenia jamy ustnej, środki do polerowania zębów, środki znieczula‑
jące do celów stomatologicznych, stopy dentystyczne, środki dezyn‑
fekcyjne i antyseptyczne, środki sanitarne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne, preparaty medyczne, 10 aparatura den‑
tystyczna, elektryczna, dentystyczne urządzenia do usuwania ka‑
mienia, wiertła dentystyczne do cięcia, przyrządy i przybory denty‑
styczne, urządzenia i przyrządy dentystyczne, urządzenia do użytku
przez techników dentystycznych, przyrządy elektryczne do użytku
przez dentystów przy pielęgnacji zębów, fotele specjalnie przysto‑
sowane do celów stomatologicznych, instrumenty do użytku w pro‑
tetyce stomatologicznej, urządzenia RTG do obrazowania stomato‑
logicznego, fotele stomatologiczne, wiertła stomatologiczne, sprzęt
i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, aparaty
rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, urzą‑
dzenia do naprawy zębów, medyczne fotele zabiegowe, instrumen‑
ty medyczne, lampy do celów medycznych, oświetlenie do użytku
medycznego, przyrządy farmaceutyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi marketingowe w dziedzinie sto‑
matologii, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz‑
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
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sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 304709
(220) 2017 04 04
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BILKIEWICZ ROBERT TREBOR, Gdańsk, PL.
(540) SWEETMANIA
(540)

(210) 469975

napki, kluski, spaghetti, makarony, potrawy na bazie mąki, żywność
na bazie mąki, przekąski z ryżem, przekąski ze zbóż, pierogi, naleśni‑
ki, paszteciki, mięsne sosy, sosy do sałatek, sosy [przyprawy], sosy
do makaronu, sosy pomidorowe, ciasta, desery, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, napoje.

(111) 304711
(220) 2017 04 04
(210) 469980
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 22
(732) SPARTEZ WENT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) SPARTEZ
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, różowy, szary
(531) 08.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, lizaki w żelu lub
półpłynne, dropsy, pastylki, batony, pomadki, czekolada, wyroby
czekoladowe, lody, napoje czekoladowe z mlekiem, kakao, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao lub kawy, herbata, napo‑
je na bazie herbaty nielecznicze, kawa, napoje kawowe z mlekiem,
miód, guma do żucia, musy czekoladowe, musy deserowe, galaretki
owocowe, dekoracje cukiernicze do ciast, pasty na bazie czekolady
lub kakao, puddingi, słodycze w żelu lub w postaci półpłynnej, 32 na‑
poje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, woda
mineralna, napoje energetyczne, koktajle bezalkoholowe, lemonia‑
da, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
pastylki do napojów gazowanych, preparaty do produkcji napojów,
syropy do napojów, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz sprze‑
daży poprzez sieci komputerowe zwłaszcza poprzez Internet nastę‑
pujących towarów: wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, lizaki w żelu
lub półpłynne, dropsy, pastylki, batony, pomadki, czekolada, wyroby
czekoladowe, lody, napoje czekoladowe z mlekiem, kakao, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao lub kawy, herbata, napo‑
je na bazie herbaty nielecznicze, kawa, napoje kawowe z mlekiem,
miód, guma do żucia, musy czekoladowe, musy deserowe, galaretki
owocowe, dekoracje cukiernicze do ciast, pasty na bazie czekolady
lub kakao, puddingi, słodycze w żelu lub w postaci półpłynnej, na‑
poje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, woda
mineralna, napoje energetyczne, koktajle bezalkoholowe, lemonia‑
da, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
pastylki do napojów gazowanych, preparaty do produkcji napojów,
syropy do napojów.
(111) 304710
(220) 2017 04 04
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) MACZUŁA ALEKSIEJ, Warszawa, PL.
(540) Arina
(540)

Nr 4/2018

(210) 469978

Kolor znaku: granatowy, beżowy, biały
(531) 03.04.13, 05.05.21, 05.07.10, 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 43 usługi hoteli i moteli, udostępnianie miejsc nocle‑
gowych w hotelach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
gastronomiczne, restauracje, restauracje samoobsługowe, winiarnie,
jadłodajnie, stołówki, pizzerie, kawiarnie, kafeterie, bary, bary szyb‑
kiej obsługi, fast foody, snack bary, bufety, puby, bistra, cukiernie,
usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), usługi polegające na zamawia‑
niu żywności telefonicznie bądź poprzez komputerową sieć on‑line,
usługi gastronomiczne w zakresie obejmującym prowadzenie punk‑
tów sprzedaży takich posiłków jak: pizze, tortille, cheeseburgery,
hamburgery, kebaby, mięso zapiekane w cieście, mięso w cieście, ka‑

(531) 27.05.01, 23.05.05
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie
gier, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], pro‑
gramy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], 35 aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie in‑
formacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, ba‑
dania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or‑
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszu‑
kiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo
biznesowe], usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar‑
czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketin‑
gowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], wyceny handlowe, 42 aktualizowanie oprogramo‑
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzi‑
nie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń‑
stwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kom‑
puterowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do‑
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarcza‑
nie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za po‑
średnictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kon‑
serwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kon‑
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie pro‑
gramów komputerowych, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania kom‑
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, przecho‑
wywanie danych elektronicznych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni‑
ka, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi szyfrowania danych, 45 licencjonowanie opro‑
gramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie wła‑
sności intelektualnej, usługi serwisów społecznościowych on‑line.
(111) 304712
(220) 2017 04 05
(210) 469998
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) ŚWINOUJŚCIE, SŁUPSK, WŁADYSŁAWOWO, GDYNIA, SZCZECIN,
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KOSZALIN, SOPOT, TCZEW, BARTOSZYCE, SUWAŁKI, SZCZECINEK,
GDAŃSK, MALBORK, KĘTRZYN, AUGUSTÓW, STAROGARD SZCZECIŃSKI,
CHOJNICE, STAROGARD GDAŃSKI, KWIDZYN, OSTRÓDA, GRAJEWO,
GRUDZIĄDZ, ŁOMŻA, EŁK, WAŁCZ, KWIDZYŃ, BRODNICA, DZIAŁDOWO,
GIŻYCKO, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLICE, OSIELSKO, PIŁA, ŚWIECIE,
IŁAWA, SZCZYTNO, ZAMBRÓW, ŚWIEBODZIN, BYDGOSZCZ, CHEŁMNO,
OSTRÓW MAZOWIECKI, ZIELONA GÓRA, WĄGROWIEC, ŻARY, POZNAŃ,
INOWROCŁAW, TORUŃ, CIECHANÓW, BIAŁYSTOK, NOWA SÓL, LESZNO,
GŁOGÓW, KUTNO, WŁOCŁAWEK, PŁOCK, MIŃSK MZW., ZGORZELEC,
KONIN, KOŁO, TUREK, WARSZAWA, SIEDLCE, BIAŁA PODLASKA,
POLKOWICE, GOSTYŃ, KALISZ, PIASECZNO, BOLESŁAWIEC, OSTRÓW
WLKP., SKIERNIWICE, PUŁAWY, ŁĘCZNA, JELENIA GÓRA, LEGNICA,
ŁÓDŹ, TOMASZÓW MAZOWIECKI, ZDUŃSKA WOLA, WAŁBRZYCH,
WROCŁAW, WIELUŃ, RADOM, DZIERŻONIÓW, LUBIENIEC, BEŁCHATÓW,
LUBLIN, CHEŁM, ŚWIDNIK, ŚWIDNICA, OPOLE, RADOMSKO, KŁODZKO,
CZĘSTOCHOWA, OLKUSZ, KĘDZIERZYN KOŹLE, KIELCE, STALOWA
WOLA, RYBNIK, NYSA, KRAKÓW, PRZEMYŚL, BIELSKO‑BIAŁA, TARNÓW,
JASŁO, NOWY TARG, RZESZÓW, NOWY SĄCZ, SANOK POLSKIE
SUPERMARKETY
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, czerwony
(531) 01.17.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza‑
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania
biznesowe, badania opinii publicznej, badania w zakresie biznesu,
bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, do‑
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz‑
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania personelem, dostarczania informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, fakturowanie, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej,
impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron interne‑
towych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, outsourcing jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy
dla celów reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewi‑
zyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
dla celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie mate‑
riałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opra‑
cowywania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
porównywania cen, wynajem billboardów jako tablic reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, za‑
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 emisja bonów war‑
tościowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, udzielania rabatów w uczestniczących
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej,
39 dostarczanie gazet, dostarczanie towarów, dostawa ładunków
drogą lądową, dostawa produktów spożywczych, dostawa towa‑
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rów, dystrybucja (transport) produktów dla sprzedaży detalicznej,
dystrybucja (transport) towarów drogą lądową, dzielenie na części
i przepakowywanie towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa
palet do transportu lub składowania towarów, fracht jako przewóz
towarów, logistyka transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie
i wyładowywanie pojazdów, magazynowanie, magazynowanie to‑
warów handlowych, magazynowanie towarów w dużych ilościach,
magazynowanie w chłodniach, magazynowanie żywności, odbie‑
ranie towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie
odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów, organizo‑
wanie składowania towarów, organizowanie transportu, pakowanie
i opakowywanie towarów, pakowanie produktów spożywczych, pa‑
kowanie towarów, pakowanie żywności, przechowywanie towarów
w chłodniach, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów,
przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, składo‑
wanie towarów, spedycja, transport, transport drogowy, transport
i przechowywanie odpadów, transport żywności, usługi kierowców,
usługi kurierskie wiadomości lub towarów, usługi rozładunku towa‑
rów, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie
dostarczania żywności, wynajem samochodów, wynajmowanie ma‑
gazynów, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia, 41 fo‑
tografia, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze‑
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo‑
wanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie loterii, organizowa‑
nie widowisk jako impresariat, organizowanie zawodów sportowych,
pisanie scenariuszy, produkcja filmów innych niż reklamowe, publi‑
kowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i cza‑
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redago‑
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji
elektronicznych (nie do pobrania), 42 doradztwo w zakresie oprogra‑
mowania komputerowego, kontrola jakości, monitorowanie syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, 43 bary
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi jako snack‑bary,
kafeterie jako bufety, zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 304713
(220) 2017 05 05
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) CARMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, PL.
(540) 4C
(540)

(210) 470006

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub wa‑
rzyw, napoje orzeźwiające, napoje gazowane (proszek do wytwarza‑
nia-), soki, soki warzywne [napoje], woda [napoje], woda gazowana,
woda gazowana (preparaty do produkcji-), lemoniada, napoje bezal‑
koholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, na‑
poje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owoce (bezalkoho‑
lowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, woda sodowa, woda stołowa, 34 bibułki
papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, cygara, cygaretki, cygar‑
nice, cygarniczki, fajki, filtry do papierosów, papierosy, papierośnice,
pojemniczki z gazem do zapalniczek, tabaka, tytoń, tytoń (pojemniki
na-), zapalniczki dla palaczy, zapałki, papierosy elektroniczne, papiero‑
sy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych.
(111) 304714
(220) 2017 04 05
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 12
(732) CHOVANEC ANDREJ, Grybów, PL.
(540) PILSVAR
(510), (511) 32 piwo.

(210) 470007
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(111) 304715
(220) 2017 04 05
(210) 470008
(151) 2017 11 09
(441) 2017 06 12
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NIC NIE PRZEPADA
(510), (511) 9 karty telefoniczne, kodowane przedpłacone karty płat‑
nicze, kodowane przedpłacone karty kredytowe, przedpłacone karty
telefoniczne, kodowane magnetycznie (karty pre‑paid), sprzęt i opro‑
gramowanie komputerowe do ułatwiania transakcji płatniczych za po‑
mocą środków elektronicznych, telekomunikacyjnych, nagrane opro‑
gramowanie komputerowe przeznaczone do systemów płatności
i transferu środków pieniężnych, oprogramowanie elektroniczne i te‑
lekomunikacyjne służące do aktywacji telekomunikacyjnych usług
przedpłaconych, telefoniczny zestaw startowy służący do aktywacji
telekomunikacyjnych usług przedpłaconych, nadajniki i odbiorniki te‑
lewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, telewizji interneto‑
wej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, nagrane progra‑
my telewizyjne, nagrane audycje radiowe, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację przekazów pieniężnych tzw. peer‑to‑peer
(P2P), aplikacje mobilne umożliwiające realizację internetowych prze‑
kazów pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację płatno‑
ści mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację mikropłat‑
ności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty bankowe,
karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty identyfikacyj‑
ne, kodowane karty płatnicze, karty kodowane magnetycznie, karty
zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych,
sprzęt przetwarzający dane i komputery, bankomaty, aparatura elek‑
troniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowo‑
ści elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni‑
kacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowa‑
nia do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji po‑
ufnych informacji, aplikacje komputerowe do pobrania, aparaty telefo‑
niczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i od‑
bioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przeka‑
zu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogra‑
mowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekra‑
nem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefo‑
nów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagra‑
ne płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygasza‑
cze 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 odtwa‑
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarza‑
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for‑
mie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształca‑
nia, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sy‑
gnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekode‑
rem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawie‑
rające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitar‑
nej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapi‑
sywania programów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapi‑
sywanych programów (Personal Video Recorder‑osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom tele‑
wizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kana‑
łów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domo‑
wego, 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 ko‑
mórkowego, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadaj‑
niki sygnałów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze,
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pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, tre‑
ści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowania dla streamin‑
gu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Inter‑
netu i globalnych sieci komunikacyjnych, systemy dystrybucji
multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektro‑
nicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i reko‑
mendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputero‑
we, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multi‑
medialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji,
a mianowicie mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów
wideo, DVD i płyt wideo high‑definition, telewizory, dekodery, 35 re‑
klama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, pro‑
mocja i reklama w dziedzinie usług telekomunikacyjnych i/ lub przed‑
płaconych usług telekomunikacyjnych, organizacja, prowadzenie
i zarządzanie przedpłaconymi usługami telekomunikacyjnymi z myślą
o abonentach, lojalnych klientach (usługi lojalnościowe), organizacja,
prowadzenie i nadzór nad motywacyjnymi programami sprzedaży
i promocji, usługi badań, zarządzania, administracji, wsparcia i infor‑
macyjne w dziedzinach usług telekomunikacyjnych i/ lub przedpłaco‑
nych usług telekomunikacyjnych, badania marketingowe, opinii pu‑
blicznej, 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 udostępnia‑
nia próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych‑Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, syste‑
matyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowa‑
nych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone
w systemie on‑line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze‑
kazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public rela‑
tions, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunika‑
cyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu interneto‑
wego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefo‑
nii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urzą‑
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 prze‑
kazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy ko‑
mórkowe, 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 kom‑
puterowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane pro‑
gramy telewizyjne, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwięku, obra‑
zu 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 nagrywa‑
nia, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informa‑
cji 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 satelitar‑
nego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radio‑
we z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywa‑
nia zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądar‑
kę 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 kom‑
puterowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewi‑
zyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, ka‑
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mery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputero‑
we urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficz‑
ne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio,
wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audio‑
wizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i glo‑
balnych sieci komunikacyjnych, systemy dystrybucji multimediów,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multime‑
dialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, opro‑
gramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania tre‑
ści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do stru‑
mieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowi‑
cie mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo highdefinition, telewizory, dekodery, nadajniki i od‑
biorniki telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, telewizji
internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, po‑
średnictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
36 usługi kredytowe, debetowe, w zakresie przedpłaconych kart tele‑
fonicznych, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem kompu‑
tera, urządzeń telefonicznych lub telekomunikacyjnych, Internetu lub
innej sieci elektronicznej, przetwarzanie płatności elektronicznych
dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart telefonicznych, ko‑
dowanych magnetycznie (kart pre‑paid), przelewy i transakcje finan‑
sowe oraz usługi płatnicze, usługi finansowe, w tym oferowanie możli‑
wości płatności za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych,
usługi płatności między użytkownikami telefonów, analizy finansowe,
administrowanie finansami, bankowość on‑line, doradztwo w spra‑
wach finansowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
przedpłaconych kart telefonicznych, przetwarzanie płatności dokona‑
nych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokona‑
nych za pomocą kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pie‑
niężnych tzw. peer
‑to
‑peer (P2P), usługi realizacji internetowych
przekazów pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych, usługi
realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Inter‑
net, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie infor‑
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi za‑
rządzania finansami, telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie
ubezpieczeń, usługi bankowości internetowej, informacja o ww. usłu‑
gach, w tym prezentowana w Internecie, 38 usługi telefonii i teleko‑
munikacji komórkowej (przedpłaconej i/ lub opłaconej), usługi teleko‑
munikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart
telefonicznych, usługi doładowania konta telefonicznego w teleko‑
munikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi transmisji strumieniowej,
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórko‑
wej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiado‑
mości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi prze‑
syłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórko‑
wej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tek‑
stowych, usług przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej
w sieciach telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze doty‑
czące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie infor‑
macji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci in‑
formatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elek‑
tronicznej 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, udo‑
stępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko‑
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazy‑
wanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych,
Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechnia‑
nia 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, ob‑
sługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za po‑
średnictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa‑
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tłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwia‑
niem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmi‑
sji 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 de‑
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunika‑
cyjne spersonalizowane‑w zakresie dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwo‑
ścią wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa‑
niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem in‑
formacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią ko‑
munikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radio‑
wych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyj‑
nego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless bro‑
adcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych
świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórko‑
wych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i tele‑
komunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usłu‑
gi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi
wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowe‑
go, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści au‑
diowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multime‑
dialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wi‑
deotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiado‑
mości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści au‑
diowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi
transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 udostępnianie fil‑
mów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem
usługi wideo na żądanie, usługi informacyjne dotyczące filmów i pro‑
gramów telewizyjnych, udostępnianie programów telewizyjnych i fil‑
mów nie do pobrania, edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie
filmów kinowych, telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie
filmów kinowych, fotografie, usługi gier świadczone on‑line, gry hazar‑
dowe, 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 ksią‑
żek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie lo‑
terii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadze‑
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyj‑
nych, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publiko‑
wanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie tekstów,
realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spekta‑
kle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal ki‑
nowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wysta‑
wianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji
oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty re‑
klamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowa‑
nia układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje
o wypoczynku, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozryw‑
kowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych,
organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak‑
tywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyj‑
nych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej
wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on
‑line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzę‑
tu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie infor‑
macji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewi‑
zyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
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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 filmo‑
wych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej pro‑
dukcji telewizyjnej i filmowej, udostępnianie filmów, programów tele‑
wizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji
dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony
internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multime‑
dialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące pro‑
gramów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie
nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, re‑
cenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, orga‑
nizowanie loterii, prowadzenie loterii, organizowanie gier i konkursów,
prowadzenie gier i konkursów, usługi rozrywkowe w postaci konkur‑
sów, usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie kon‑
kursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, usługi w zakresie gier
elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Interne‑
tu, instruktaż obsługi urządzeń i przyrządów elektronicznych, 42 udo‑
stępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za po‑
średnictwem usługi wideo na żądanie, usługi informacyjne dotyczące
filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie programów telewi‑
zyjnych i filmów nie do pobrania, edukacja, informacje o edukacji, wy‑
pożyczanie filmów kinowych, telewizyjne programy rozrywkowe, wy‑
pożyczanie filmów kinowych, fotografie, usługi gier świadczone
on‑line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, infor‑
macja o rekreacji, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z or‑
ganizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferen‑
cji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów,
publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne,
organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadze‑
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa‑
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radio‑
wych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on‑line książek i perio‑
dyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publiko‑
wanie 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 fil‑
mów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne
niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi
komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów rekla‑
mowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy,
informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organiza‑
cja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, pro‑
dukcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au‑
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste‑
mie on‑line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie
informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, impre‑
zach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwa‑
rzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe po‑
legające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmo‑
wania 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 doty‑
czących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony in‑
ternetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedial‑
ne 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, organizo‑
wanie loterii, prowadzenie loterii, organizowanie gier i konkursów,
prowadzenie gier i konkursów, usługi rozrywkowe w postaci konkur‑
sów, usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie kon‑
kursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, usługi w zakresie gier
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elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Interne‑
tu, instruktaż obsługi urządzeń i przyrządów elektronicznych.

(111) 304716
(220) 2017 04 05
(210) 470021
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! BUDYŃ PREMIUM smak
waniliowy Z DODATKIEM WANILII
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czerwony, brązowy, jasnobrązowy,
żółty, ciemnożółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.21, 08.07.15, 05.11.13, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.18, 25.01.15, 11.03.20
(510), (511) 30 desery, desery w proszku, koncentraty deserów, bu‑
dynie, budynie w proszku.
(111) 304717
(220) 2017 04 05
(210) 470024
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA DUŻY NA 3/4 LITRA MLEKA
ZASMAKUJ! BUDYŃ SMAK ŚMIETANKOWY AKSAMITNY BEZ CUKRU
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czerwony, brązowy, jasnobrązowy,
żółty, ciemnożółty, granatowy, zielony
(531) 05.07.08, 08.07.15, 11.03.20, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18,
25.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 desery, desery w proszku, koncentraty deserów, bu‑
dynie, budynie w proszku.
(111) 304718
(220) 2017 04 05
(210) 470025
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! GALARETKA SMAK
TRUSKAWKOWY MOCNO OWOCOWY SMAK
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czerwony, ciemnoczerwony, błękitny,
jasnobrązowy, zielony, żółty
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(531) 05.07.08, 08.01.25, 11.03.02, 11.03.20, 25.01.15, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.18, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, galaretki w proszku, de‑
sery bez żelatyny, desery w proszku, 30 wyroby cukiernicze i słody‑
cze, galaretki owocowe.
(111) 304719
(220) 2017 04 05
(151) 2017 10 23
(441) 2017 06 26
(732) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) V
(540)

(210) 470031

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13, 26.03.01, 26.05.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane,
maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa, maszyny przeładun‑
kowe, maszyny transportowe, maszyny do tłoczenia, maszyny do re‑
cyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory
jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i trans‑
portu, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki, frezarki,
krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki, walce drogo‑
we, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie],
maszyny do znakowania dróg, maszyny do budowy dróg, maszyny
do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do na‑
prawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi,
koparki, ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi,
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze mecha‑
niczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty [maszyny],
12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy samowyładowcze,
pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy przystosowane do prze‑
wożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi,
pojazdów, pojazdy‑chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody
osobowe, ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności,
łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywno‑
ści, łodzi, pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia specjalistyczne
pojazdów, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, mobilne wózki
widłowe, silniki do pojazdów lądowych, 39 transport, transport sa‑
mochodami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy,
transport wodny, pakowanie towarów, składowanie towarów i ma‑
teriałów nadających się do recyklingu, składowanie towarów przed
i po transporcie, usługi pośrednictwa transportowego, 40 obróbka
i przetwarzanie materiałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna,
obróbka [przetwarzanie] odpadów, sortowanie odpadów i materia‑
łów nadających się do recyklingu, usługi recyklingowe.
(111) 304720
(220) 2017 04 05
(210) 470042
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 03
(732) M.K. ZIELKE SERWIS SKRZYŃ BIEGÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Cieplewo, PL.
(540) HUKAŁOWICZ SKRZYNIE BIEGÓW
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.07.01, 15.07.15
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojaz‑
dów, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów,
bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, ciężarki do wyważania
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kół pojazdów, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych,
drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeń‑
stwa dla dzieci [do pojazdów], hamulce do pojazdów, kierownice po‑
jazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, kolce
do opon, koła do pojazdów lądowych, kołpaki, korbowody do pojaz‑
dów lądowych, inne niż części silników, korki do zbiorników paliwa
[gazu] w pojazdach, korpusy opon, lusterka boczne do pojazdów,
lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łoża silnika
do pojazdów lądowych, maski silników do pojazdów, mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, ob‑
ręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny
hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, osie pojazdów, pia‑
sty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, podwozia
samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną,
wodną lub kolejową, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów],
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do po‑
jazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów
lądowych, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny
amortyzujące samochodowe, samochody, samochody (amortyzato‑
ry do-), silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne
niż do silników, sprzęgła do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe
do pojazdów, szyby do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów,
turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia przeciwwłamaniowe
do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały
napędowe do pojazdów lądowych, wolne koła do pojazdów lądo‑
wych, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł,
zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate
przekładnie do pojazdów lądowych, obręcze do piast kół, 37 czysz‑
czenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy pojaz‑
dów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie
akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, naprawa pomp, po‑
lerowanie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczo‑
nych, smarowanie pojazdów, wulkanizacja opon [naprawa], wywa‑
żanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie
przed korozją, 40 obróbka metali, piaskowanie, powlekanie metalu,
składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, przyciemnia‑
nie okien samochodowych, wulkanizacja [obróbka materiałów].

(111) 304721
(220) 2017 04 05
(210) 470043
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) Frito‑Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno, CH.
(540) star CHRUPKI ŁAPAKI
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, fioletowy, zielony, żółty,
niebieski, pomarańćzowy
(531) 01.01.02, 04.05.05, 08.01.25, 08.03.08, 08.03.11, 08.07.08,
19.03.03, 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji.
(111) 304722
(220) 2017 04 05
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 03
(732) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) VIBERTI RIMORCHI SRL WIELTON GROUP

(210) 470047
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowla‑
ne, maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa, maszyny prze‑
ładunkowe, maszyny transportowe, maszyny do tłoczenia, maszyny
do recyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kom‑
presory jako części maszyn i silników, urządzenia do przenosze‑
nia i transportu, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędo‑
we, maszyny do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego,
tokarki, frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifier‑
ki, walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania
[zamiatanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny do budowy
dróg, maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania as‑
faltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwi‑
gniki [maszyny], dźwigi, koparki, ładowarki [maszyny], podajniki,
przenośniki taśmowe, pługi siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki,
opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra ob‑
róbkowe, roboty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze,
pojazdy samowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie, po‑
jazdy przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków
w tym mebli, żywności łodzi, pojazdów, pojazdy‑chłodnie, samo‑
chody, ciężarówki, samochody osobowe, ciągniki, naczepy, nacze‑
py do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych
ładunków w tym mebli, żywności łodzi, pojazdów, przyczepy, przy‑
czepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycz‑
nych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia
pojazdów, nadwozia specjalistyczne pojazdów, przyczepy do po‑
jazdów (zaczepy, haki do-), mobilne wózki widłowe, silniki do pojaz‑
dów lądowych, 39 transport, transport samochodami ciężarowymi,
transport drogowy, transport kolejowy, transport wodny, pakowa‑
nie towarów, składowanie towarów i materiałów nadających się
do recyklingu, składowanie towarów przed i po transporcie, usługi
pośrednictwa transportowego, 40 obróbka i przetwarzanie mate‑
riałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna, obróbka [przetwa‑
rzanie] odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu, usługi recyklingowe.
(111) 304723
(220) 2017 04 05
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 03
(732) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) V
(540)

(210) 470049

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane,
maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa, maszyny przeładun‑
kowe, maszyny transportowe, maszyny do tłoczenia, maszyny do re‑
cyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory
jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i trans‑
portu, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obrób‑
ki i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, ma‑
szyny do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki,
frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki, walce
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drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamia‑
tanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny do budowy dróg,
maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, ma‑
szyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [ma‑
szyny], dźwigi, koparki, ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki
taśmowe, pługi siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze
rolnicze mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, ro‑
boty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy sa‑
mowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy przysto‑
sowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli,
żywności łodzi, pojazdów, pojazdy‑ chłodnie, samochody, ciężarów‑
ki, samochody osobowe, ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów
przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym
mebli, żywności łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojaz‑
dów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków
w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia pojazdów, nad‑
wozia specjalistyczne pojazdów, zaczepy, haki do przyczep do po‑
jazdów, mobilne wózki widłowe, silniki do pojazdów lądowych,
39 transport, transport samochodami ciężarowymi, transport dro‑
gowy, transport kolejowy, transport wodny, pakowanie towarów,
składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu,
składowanie towarów przed i po transporcie, usługi pośrednictwa
transportowego, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metalu,
tworzyw sztucznych i drewna, obróbka [przetwarzanie] odpadów,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,
usługi recyklingowe.

(111) 304724
(220) 2017 04 05
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 03
(732) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) VIBERTI V
(540)

(210) 470050

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane,
maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa, maszyny przeładun‑
kowe, maszyny transportowe, maszyny do tłoczenia, maszyny do re‑
cyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory
jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i trans‑
portu, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obrób‑
ki i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, ma‑
szyny do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki,
frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki, walce
drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamia‑
tanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny do budowy dróg,
maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, ma‑
szyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [ma‑
szyny], dźwigi, koparki, ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki
taśmowe, pługi siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze
rolnicze mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, ro‑
boty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy sa‑
mowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy przysto‑
sowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli,
żywności łodzi, pojazdów, pojazdy‑ chłodnie, samochody, ciężarów‑
ki, samochody osobowe, ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów
przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym
mebli, żywności łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojaz‑
dów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków
w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia pojazdów, nad‑
wozia specjalistyczne pojazdów, zaczepy, haki do przyczep do po‑
jazdów, mobilne wózki widłowe, silniki do pojazdów lądowych,
39 transport, transport samochodami ciężarowymi, transport dro‑
gowy, transport kolejowy, transport wodny, pakowanie towarów,
składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu,
składowanie towarów przed i po transporcie, usługi pośrednictwa
transportowego, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metalu,
tworzyw sztucznych i drewna, obróbka [przetwarzanie] odpadów,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,
usługi recyklingowe.

Nr 4/2018
(111) 304725
(220) 2017 04 05
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 03
(732) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) VIBERTI V
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 470051

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane,
maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa, maszyny przeładun‑
kowe, maszyny transportowe, maszyny do tłoczenia, maszyny do re‑
cyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory
jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i trans‑
portu, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki, frezarki,
krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki, walce drogo‑
we, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie],
maszyny do znakowania dróg, maszyny do budowy dróg, maszyny
do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do na‑
prawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi,
koparki, ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze mecha‑
niczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty [maszyny],
12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy samowyładowcze,
pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy przystosowane do prze‑
wożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności łodzi,
pojazdów, pojazdy‑chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody
osobowe, ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności
łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywno‑
ści, łodzi, pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia specjalistyczne
pojazdów, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, mobilne wózki
widłowe, silniki do pojazdów lądowych, 39 transport, transport sa‑
mochodami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy,
transport wodny, pakowanie towarów, składowanie towarów i ma‑
teriałów nadających się do recyklingu, składowanie towarów przed
i po transporcie, usługi pośrednictwa transportowego, 40 obróbka
i przetwarzanie materiałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna,
obróbka [przetwarzanie] odpadów, sortowanie odpadów i materia‑
łów nadających się do recyklingu, usługi recyklingowe.
(111) 304726
(220) 2017 04 06
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) KASPEREK MACIEJ DEMES, Łódź, PL.
(540) WARSZTAT PIĘKNA
(540)

(210) 470060

(531) 19.07.01, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty kosmetyczne, produkty pielę‑
gnacyjne, preparaty toaletowe, mydła, preparaty do celów kosme‑
tycznych, kosmetyki do makijażu, preparaty do demakijażu, olejki
do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chus‑
teczki nasączane substancjami kosmetycznymi, środki do pielęgnacji
włosów, perfumy, dezodoranty, antyperspiranty, produkty higienicz‑
ne do celów kosmetycznych ,preparaty chroniące przed promie‑
niowaniem słonecznym, 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda‑
ży detalicznej, wyselekcjonowanie produktów w celu umożliwienia
konsumentom obejrzenia i dokonania zakupu oraz sprzedaż i pro‑
mocja za pośrednictwem Internetu i/lub komunikacji elektronicznej
artykułów takich jak: kosmetyki, produkty kosmetyczne, produkty
pielęgnacyjne, preparaty toaletowe, mydła, preparaty do celów

1503

kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, preparaty do demakijażu,
olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
husteczki nasączane substancjami kosmetycznymi, środki do pie‑
lęgnacji włosów, perfumy, dezodoranty, antyperspiranty, produkty
higieniczne do celów kosmetycznych, preparaty chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, akcesoria kosmetyczne.

(111) 304727
(220) 2017 04 07
(210) 470184
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) CURRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) CURRENDA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą‑
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza‑
nia dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestru‑
jące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompute‑
ry, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, płyty
kompaktowe (audio‑video), aplikacje komputerowe do pobrania,
artykuły optyczne, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy kompu‑
terowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, 16 pa‑
pier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy‑
jątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, aktówki (artykuły
biurowe), biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma (periodyki),
kalendarze, koperty (artykuły piśmienne), książki, periodyki, (cza‑
sopisma), publikacje drukowane, 35 reklama, zarządzanie w dzia‑
łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, obróbka tekstów, publikowanie tekstów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic‑
twem strony internetowej, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw),
optymalizacja stron internetowych, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych baz danych, usługi doradcze w zarządza‑
niu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa w zakresie na‑
bywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi przy‑
pominania o spotkaniach [prace biurowe], zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, aktu‑
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
badania biznesowe, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 telekomunikacja,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność poprzez termi‑
nale komputerowe, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udo‑
stępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumen‑
tów, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, dzia‑
łalność sportowa i kulturalna: publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych
niż reklamowe, 42 badania oraz usługi‑naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto‑
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej za pośrednic‑
twem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron interne‑
towych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów
komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub
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dokumentów na formę elektroniczną, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, wynajmowanie serwerów www, analizy
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, monitoring syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogramo‑
wanie jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych,
prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze‑
cich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, prze‑
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internatowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi konsultacyjne w dzie‑
dzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, 45 usługi prawne, usługi w zakresie za‑
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatne i spo‑
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób, mianowicie mediacje, usługi pomocy
w sprawach spornych, badania prawne, prawne administrowanie
licencjami, rejestrowanie nazw domen (usługi prawne), usługi w za‑
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego usługi prawne], licencjonowanie
własności intelektualnej, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 304728
(220) 2017 04 10
(210) 470228
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) motoria.pl
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aukcje publiczne, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, próbek, druków, prospektów, broszur, dekorowanie wystaw
sklepowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia
działalności reklamowo‑promocyjnej, gromadzenie i udostępnianie
informacji, informacja o działalności handlowej, komis artykułów
używanych, fotokopiowanie, organizowanie działalności gospodar‑
czej, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie baz
danych do komputerowych baz danych, pokazy towarów, sortowa‑
nie danych w bazach komputerowych, promocja, publikowanie tek‑
stów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału
reklamowego, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
świadczone za pośrednictwem mediów w tym globalnej sieci kom‑
puterowej Internet, telewizji, radia, prasy, usługi pośrednictwa han‑
dlowego przez sieć komputerową Internet, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, informacja handlowa, prezentacja oferty handlowej w In‑
ternecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej,
prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie giełd,
aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach
handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
(111) 304729
(220) 2017 04 10
(210) 470246
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pregna FERLAC
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty farmaceu‑
tyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompre‑
sy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycz‑
nych, środki i preparaty higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 304730
(220) 2017 04 10
(210) 470262
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dog’s Menu

Nr 4/2018

(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 31 pokarmy dla zwierząt, karma dla zwierząt, przysmaki
dla psów (jadalne).
(111) 304731
(220) 2017 04 10
(210) 470263
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) STOWARZYSZENIE SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI BOBROWY
STAW, Sowia Wola, PL.
(540) JUMP OFF MAZOVIA
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, zielony
(531) 03.03.01, 03.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie imprez sportowych,
kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie obozów
sportowych, organizowanie zajęć sportowych, zawody sportowe (or‑
ganizowanie).
(111) 304732
(220) 2017 04 10
(210) 470268
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RECON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) RECON
(510), (511) 37 usługi budowlane związane z wykonywaniem budyn‑
ków, mostów, dróg i innych obiektów, usługi pomocnicze związane
z budownictwem, usługi w zakresie budownictwa mieszkalnego
i przemysłowego, malowanie, dekarstwo, ocieplanie, restauracja i kon‑
serwacja, prace elewacyjne, uszczelnianie, zabezpieczenia przed koro‑
zją i odgrzybianie obiektów budowlanych, montaż i remont instalacji
oświetleniowych, grzejnych, do suszenia, wentylacyjnych, klimatyza‑
cyjnych, sanitarnych i chłodniczych, nadzór budowlany, informacja
budowlana, układanie nawierzchni drogowych i chodników, instalo‑
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, czyszczenie i naprawa ko‑
tłów, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
rozbiórka budynków, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie
i naprawy alarmów antywłamaniowych, instalowanie i naprawa wind,
doradztwo budowlane, 42 ekspertyzy budowlane, badania w zakre‑
sie ochrony środowiska naturalnego, badania oraz usługi naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, a w szczególności: architektura,
badania techniczne, projektowanie budynków, projektowanie deko‑
racji wnętrz, badania oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich pro‑
jektowanie, a w szczególności: architektura, badania techniczne,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, inżynieria
techniczna, opracowywanie projektów technicznych .
(111) 304733
(220) 2017 04 10
(210) 470269
(151) 2017 11 23
(441) 2017 07 31
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SutriVel
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 prepara‑
ty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do ce‑
lów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów me‑
dycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
(111) 304734
(151) 2017 11 22

(220) 2017 04 10
(441) 2017 07 31

(210) 470270
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(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SutriSept
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 prepara‑
ty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do ce‑
lów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów me‑
dycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.
(111) 304735
(220) 2017 04 10
(210) 470281
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Cat’s Menu
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 31 pokarmy dla zwierząt, karma dla zwierząt.
(111) 304736
(220) 2017 04 10
(210) 470285
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) P.P.H.U I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc, PL.
(540) Premiere
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty do produk‑
cji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pa‑
stylki do napojów gazowanych, soki, wody stołowe, wody smakowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napo‑
je bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperi‑
tify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody
butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne w proszku, napoje wzbo‑
gacone witaminami i minerałami, węglowodanowe.
(111) 304737
(220) 2017 04 10
(210) 470291
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) CHB HELLAS‑POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) CHB HELLAS‑POLSKA
(540)
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(111) 304738
(220) 2017 04 12
(210) 470419
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) MAZOVIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mr. mood WARMOMENTS
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe.
(111) 304739
(220) 2017 04 11
(210) 470365
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) EKOFERTEC
(510), (511) 1 środki chemiczne dla potrzeb rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy, środki chemiczne do poprawiania lub zmiany
właściwości gleby, preparaty chemiczne z mikroelementami dla ro‑
ślin, preparaty chemiczne do regulacji wzrostu i owocowania roślin,
preparaty chemiczne do ochrony roślin, 35 zgromadzenie i wyselek‑
cjonowanie w sklepach lub hurtowniach w celu umożliwienia klien‑
tom poznania oferty i dokonania zakupu w dogodnych warunkach
środków chemicznych dla potrzeb rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic‑
twa, nawozów, środków chemicznych do poprawiania lub zmiany
właściwości gleby, preparatów chemicznych z mikroelementami dla
roślin, preparatów do regulacji wzrostu i owocowania roślin, prepa‑
ratów chemicznych do ochrony roślin, usługi w zakresie sprzedaży
wszystkich wymienionych towarów poprzez sieci komputerowe
zwłaszcza poprzez Internet.
(111) 304740
(220) 2017 04 12
(210) 470420
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) MAZOVIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SO CHIC!
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, zestawy kosmety‑
ków.
Kolor znaku: ciemnoniebieski, błękitny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 29 oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, owoce w pusz‑
kach, rodzynki, 31 burak, cebula świeża [warzywa], cukinie świeże,
cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek świeży, fasola świeża, groch
świeży, grzyby świeże, jagody, świeże owoce, kabaczki świeże, kar‑
czochy świeże, kompozycje świeżych owoców, ogórki świeże, owo‑
ce cytrusowe świeże, owoce świeże, papryki [rośliny], pomarańcze,
pory świeże, rabarbar świeży, sałata świeża, szpinak świeży, świeże
ziemniaki, warzywa świeże, winogrona świeże, 32 napoje bezalko‑
holowe, 35 usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi po‑
średnictwa w handlu artykułami spożywczymi, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], obsługa administracyjna firm na zlecenie, 39 do‑
stawa towarów, fracht (przewóz towarów), informacja o transporcie,
pośrednictwo frachtowe, przewożenie, przewóz samochodami cię‑
żarowymi, spedycja, transport.

(111) 304741
(220) 2017 04 14
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 17
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) kompletor
(540)

(210) 470533

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 31 komponenty paszowe, produkty żywnościowe
do hodowli zwierząt, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych.
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(111) 304742
(220) 2017 04 14
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) ROOWEROMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) OPC
(540)

(210) 470536

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elementy odblaskowe do rowerów, okulary, okulary
ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, kaski
ochronne do uprawiania sportu, 12 bagażniki do rowerów, błot‑
niki do rowerów, dętki rowerowe, dzwonki do rowerów, hamulce
i ich części do rowerów, kasety suportu, kierownice do rowerów,
koła do rowerów, korby rowerowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon
rowerowych, napinacze do szprych, nóżki do rowerów, obręcze kół
do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony rowerowe, pe‑
dały do rowerów, piasty do rowerów, pokrycia siodełek rowerów,
pompki do rowerów, przekładnie (przerzutki) rowerowe, ramy do ro‑
werów, rowery, rowery elektryczne, sakwy rowerowe, silniki do ro‑
werów, siodełka rowerowe, szprychy do rowerów, szczęki i zaciski
rowerowe, sztuce podsiodłowe amortyzowane i sztywne, wentyle,
wsporniki kierownicy roweru, 25 bielizna, bielizna sportowa, buty
narciarskie, buty sportowe, odzież, odzież dla rowerzystów, kąpie‑
lówki, rękawiczki narciarskie i rowerowe, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa okularów, okularów ochronnych do uprawiania sportu, oku‑
larów przeciwsłonecznych, kasków ochronnych do uprawiania spor‑
tu, rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych, bielizny, bielizny
sportowej, butów narciarskich, butów sportowych, odzieży, odzieży
dla rowerzystów, kąpielówek, rękawiczek narciarskich i rowerowych.
(111) 304743
(220) 2017 04 18
(210) 470545
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO‑PROJECT, Chełm, PL.
(540)
(540)

Nr 4/2018

(540)

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż
narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowa‑
nie i współudział targach.
(111) 304746
(220) 2017 04 19
(210) 470620
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) SHZ
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 8 narzę‑
dzia o napędzie ręcznym, 35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych,
spawarek elektrycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz
na stronie internetowej.
(111) 304747
(220) 2017 04 19
(210) 470622
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) MIG
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż
narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowa‑
nie i współudział targach.
Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, szary,
biały
(531) 15.01.13, 15.07.01, 01.15.11, 26.01.02, 26.01.03, 29.01.15,
26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie do urządzeń diagnostycznych i apa‑
ratury medycznej, 42 badania i analizy techniczne, kalibrowanie i ce‑
chowanie aparatury diagnostycznej do celów medycznych, kontrola
jakości aparatury diagnostycznej do celów medycznych, wykony‑
wanie ekspertyz aparatury diagnostycznej do celów medycznych,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne, te‑
stowanie materiałów, projektowanie oprogramowania do urządzeń
diagnostycznych i aparatury medycznej, konwersja danych przez
programy komputerowe.
(111) 304744
(220) 2017 04 18
(210) 470595
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 03
(732) HONORY‑SYPNIEWSKA MONIKA, Warszawa, PL.
(540) ZUPOMANIA
(510), (511) 29 zupy, 41 prowadzenie kursów szkoleniowych on‑line
związanych z odżywianiem, kursy instruktażowe w zakresie odchu‑
dzania, 43 doradztwo kulinarne, 44 usługi doradztwa związane z od‑
chudzaniem, udzielanie informacji związanych z odżywianiem.
(111) 304745
(220) 2017 04 19
(210) 470619
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) MIG 250

(111) 304748
(220) 2017 04 19
(210) 470623
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) MIG 215 Puls
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż
narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowa‑
nie i współudział targach.
(111) 304749
(220) 2017 04 19
(210) 470624
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) STELLMACHER
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, urzą‑
dzenia spawalnicze inwertorowe, półautomaty, 8 narzędzia o napę‑
dzie ręcznym, 35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek
elektrycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz na stronie
internetowej, organizowanie i współudział w targach.

nicze, ciastkarskie, cukiernicze, słodycze, usługi reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyj‑
nych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne,
prowadzenie restauracji, kawiarni, barów, cukierni, usługi cateringowe.

(111) 304750
(220) 2017 04 19
(210) 470625
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) TOPTIG
(540)

(111) 304753
(220) 2017 04 19
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) ELEVAX
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia spawalnicze inwertorowe.
(111) 304751
(220) 2017 04 19
(210) 470643
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) ENSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myszków, PL.
(540) ensta SP. Z O.O.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary
(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, bloczki betonowe, panele be‑
tonowe, płyty betonowe, kanały odnawiające [drenażowe konstruk‑
cje budowlane], betonowe materiały budowlane, słupy betonowe
do użytku jako materiały budowlane, betonowe ściany oporowe,
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi
i włóknem szklanym, budowlane elementy z betonu, gotowe betono‑
we elementy budowlane, betonowe elementy brukowe, betonowe
elementy budowlane, masa betonowa prefabrykowana, betonowe
płyty do nawierzchni drogowych, 37 usługi drenażowe, usługi de‑
montażu, usługi budowlane, usługi poziomowania betonu, usługi do‑
radztwa budowlanego, usługi układania przewodów elektrycznych,
usługi w zakresie wykopywania, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez zagęszczanie wibracyjne.
(111) 304752
(220) 2017 04 19
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) DEPKA WIOLETA PĄCZUŚ, Gdynia, PL.
(540) PĄCZUŚ
(540)

(210) 470665

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty do celów przemysłowych, na‑
ukowych, rolnych, fotograficznych, ogrodniczych i leśnych, tworzywa
sztuczne nieprzetworzone, surowce mineralne, kleje do płytek ścien‑
nych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, mieszanki do usuwania tapet, preparaty do klejenia, do kon‑
serwacji płytek, silikony, spoiwa jako preparaty do impregnacji wodood‑
pornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, szkło wodne,
szpachlówka do karoserii, środki chemiczne dla przemysłu, środki ko‑
rozyjne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, wapno bielące, żywice
epoksydowe, polimerowe w stanie surowym, 2 barwniki do drewna,
bejce, farby, lakiery, emulsje, pokosty, rozcieńczalniki do farb i lakie‑
rów, mleko wapienne, tusze, tonery do fotokopiarek, żywice naturalne
w stanie surowym, 19 beton, cegły, cement, deski podłogowe, drewno
budowlane, drzwi i okna niemetalowe, kamień budowlany, listwy nie‑
metalowe dla budownictwa, parkiet, płyty brukowe, pokrycia dachowe,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury, rusztowania, rynny, sklejka,
smoła, szalówka, tarcica, tłuczeń, terakota, tynki, masy tynkowe, wapno,
zaprawy murarskie, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, żwir, 37 usługi remontowo‑budowlane, usługi dekora‑
torstwa wnętrz, czyszczenie i odnawianie pomieszczeń, usługi budow‑
lane, izolowanie i uszczelnianie budynków, malowanie, konstrukcje bu‑
dowlane, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
sanitarnych, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, ta‑
petowanie, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 304754
(220) 2017 04 19
(210) 470666
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) CUT 45
(540)

(210) 470652

Kolor znaku: ciemnoszary, żółty, biały, czarny, pomarańczowy,
jasnoróżowy
(531) 04.05.02, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 04.05.05
(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze na bazie
mąki pszennej, mąki żytniej, cukru, miodu, cynamonu i imbiru, ciasto
na ciasta, ciasta, ciastka piernikowe, ciasteczka, piernik, pierniki nadzie‑
wane, pierniki w glazurze, pierniki w czekoladzie, pierniki w polewie cze‑
koladopodobnej, pierniczki, pieczywo cukiernicze, pieczywo imbirowe
jako piernik, polewy do ciast, lody, cukierki, 35 zgromadzenie na rzecz
osób trzecich towarów pozwalające na swobodne oglądanie i kupowa‑
nie w sklepie i hurtowni towarów: wyroby ciastkarskie, cukiernicze i pie‑
karnicze na bazie mąki pszennej, mąki żytniej, cukru, miodu, cynamonu
i imbiru, ciasto na ciasta, ciasta, ciastka piernikowe, ciasteczka, piernik,
pierniki nadziewane, pierniki w glazurze, pierniki w czekoladzie, pierniki
w polewie czekoladopodobnej, pierniczki, pieczywo cukiernicze, pieczy‑
wo imbirowe jako piernik, polewy do ciast, lody, cukierki, wyroby piekar‑

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 przecinarki jako obrabiarki: przecinarki łukowe,
35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych
jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej,
organizowanie i współudział w targach.
(111) 304755
(220) 2017 04 19
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KONCEPT 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AIRPORT HOTEL OKĘCIE
(540)

(210) 470667

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania konferencji, usługi
w zakresie organizowania bankietów dotyczące rozrywki, 43 usługi
kateringowe, usługi hotelarskie, usługi w zakresie rezerwacji miejsc
hotelowych, usługi gastronomiczne w zakresie prowadzenia restau‑
racji, kawiarni, barów, usługi w zakresie organizowania bankietów
dotyczące zaopatrywania w żywność i napoje.

(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK‑AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) DULOSIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.

(111) 304756
(220) 2017 04 19
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa, PL.
(540) ELEVAX V‑3
(540)

(111) 304761
(220) 2017 04 12
(210) 470431
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) KALINOWSKA DARIA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE COOL, Chotomów, PL.
(540) Cool
(540)

(210) 470668

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.24
(510), (511) 1 produkty i półprodukty do celów przemysłowych, na‑
ukowych, rolnych, fotograficznych, ogrodniczych i leśnych, tworzywa
sztuczne nieprzetworzone, surowce mineralne, kleje do płytek ścien‑
nych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone
dla przemysłu, mieszanki do usuwania tapet, preparaty do klejenia,
do konserwacji płytek, silikony, spoiwa jako preparaty do impregna‑
cji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu,
szkło wodne, szpachlówka do karoserii, środki chemiczne dla przemy‑
słu, środki korozyjne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, wapno
bielące, żywice epoksydowe, polimerowe w stanie surowym.
(111) 304757
(220) 2017 04 19
(210) 470669
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków, PL.
(540) MIG 208
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż
narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowa‑
nie i współudział targach.
(111) 304758
(220) 2017 04 20
(210) 470687
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) FEST ŚLONSKIE
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna i ich prze‑
twory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe i mieszane z mię‑
sem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wędliny drobiowe, kiełbasy,
mielonki, galarety mięsne, wędzonki, pasztety, konserwy mięsne,
kaszanka, podroby, smalec, mięsne pasty jadalne, sałatki mięsno
‑warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, gotowe posiłki gotowane, goto‑
we posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, dania gotowe na ba‑
zie mięsa, gotowe produkty z warzyw, mrożone gotowe posiłki skła‑
dające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza
nabiału i/lub owoców, krokiety, bigos, przekąski na bazie z mięsa,
warzyw, owoców morza, nabiału i/lub owoców.

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych,
sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, sprężarki chłodnicze
do instalacji chłodniczych, sprężarki do agregatów chłodniczych,
sprężarki do lodówek, sprężarkowe schładzacze cieczy stosowane:
w klimatyzacji, w procesach technologicznych do chłodzenia ma‑
szyn i zbiorników, do zasilania lodowisk, skraplacze chłodnicze, odo‑
lejacze, wentylatory skraplaczy, sprężarki do regeneracji i recyklingu
gazów chłodniczych, pompy do sprężarek, 11 aparatura, urządzenia
i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia
do ogrzewania, pompy ciepła, agregaty chłodnicze, urządzenia
do chłodzenia powietrza, instalacje do schładzania wody, komo‑
ry chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy zasilająco‑sterownicze
do agregatów i układów chłodniczych, szafy chłodnicze, lady chłod‑
nicze, lodówki, witryny chłodnicze, aparatura i urządzenia do wy‑
twarzania lodu, wymienniki ciepła, armatura chłodnicza: zawory,
filtry, wzierniki, zbiorniki cieczy, elementy automatyki chłodniczej,
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, dmuchawy do na‑
wiewu powietrza, wyciągi wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne,
instalacje i urządzenia do klimatyzacji, wentylatory stosowane w kli‑
matyzacji, urządzenia wentylacyjno‑klimatyzacyjne, klimatyzatory,
aparaty i zespoły do ogrzewania, chłodzenia, i nawilżania powietrza,
filtry powietrza do urządzeń wentylacyjno‑klimatyzacyjnych, urzą‑
dzenia do odzysku ciepła z instalacji wentylacyjno‑klimatyzacyjnych,
części do instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
37 wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, mon‑
taż, instalowanie, konserwacja i naprawy urządzeń oraz instalacji
chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wymiana urządzeń
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych oraz ich wyposa‑
żenia, okresowe przeglądy klimatyzatorów, systemów wentylacyjno
‑chłodniczych oraz sprzętu chłodniczego i klimatyzacji, usługi serwi‑
sowe urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
(111) 304762
(220) 2017 04 12
(210) 470433
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
SAŁATKA z kaszą perłową kurczakiem i suszonymi pomidorami
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO BEZ BARWNIKÓW
(540)

(111) 304759
(220) 2017 02 21
(210) 467926
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK‑AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) Dutaster
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 304760
(151) 2017 09 26

(220) 2017 02 21
(441) 2017 06 12

(210) 467931

Kolor znaku: jasnobeżowy, biały, żółty, czerwony, zielony,
brązowy, czarny
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(531) 03.07.03, 03.07.24, 08.05.10, 19.03.03, 05.09.17, 08.07.14,
08.07.17, 05.07.03, 26.01.06, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.15,
26.04.16, 26.04.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z kaszy z dodatkiem mięsa i warzyw,
sałatka z kaszą perłową, kurczakiem i suszonymi pomidorami.
(111) 304763
(220) 2017 04 12
(210) 470434
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
SAŁATKA z makaronem serem cheddar i bazylią ODPOWIEDNI DLA
WEGETARIAN BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
(540)

1509

(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, różowy, czarny
(531) 08.05.15, 03.07.03, 03.07.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupa‑krem z warzyw, zupa krem z białych wa‑
rzyw z wędzonym łososiem.
(111) 304766
(220) 2017 04 12
(210) 470438
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) INVADER KRZEMIANOWSKI I KRUGIOŁKA SPÓŁKA JAWNA,
Kobylnica, PL.
(540) INVADER
(540)

Kolor znaku: jasnobeżowy, biały, żółty, czerwony, zielony,
brązowy, czarny
(531) 03.07.03, 03.07.24, 08.07.03, 05.09.21, 08.03.08, 08.07.14,
08.07.17, 19.03.03, 25.01.15, 26.01.06, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z makaronu z dodatkiem sera i ziół, sa‑
łatka z makaronem, serem cheddar i bazylią.
(111) 304764
(220) 2017 04 12
(210) 470435
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA żurek
z białą kiełbasą i grzybami leśnymi BEZ KONSERWANTÓW BEZ
BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, żółty, zielony, czerwony,
jasnobeżowy, szary, czarny
(531) 03.07.03, 05.11.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, żurek, żurek z kiełbasą.
(111) 304765
(220) 2017 04 12
(210) 470436
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Krem
z białych warzyw z wędzonym łososiem BEZ KONSERWANTÓW BEZ
BARWNIKÓW BEZ GLUTENU

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 koszule wędkarskie, buty wędkarskie, kurtki wędkar‑
skie, gumowe buty wędkarskie, artykuły odzieżowe dla wędkarzy,
buty wodoodporne do wędkarstwa, kapelusze wędkarskie typu buc‑
ket hat, 28 wędki, sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie, przypony
wędkarskie, wędkarskie ciężarki, spławiki wędkarskie, osęki wędkar‑
skie, przybory wędkarskie, zanęty wędkarskie, kołowrotki wędkar‑
skie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki
wędkarskie, sieci wędkarskie, futerały na wędki, wędki do łowienia,
podpory na wędki, podpórki na wędki, podbieraki dla wędkarzy,
spławiki [sprzęt wędkarski], liofilizowana przynęta wędkarska, koszy‑
ki wędkarskie [pułapki], sprzęt do wędkowania, pudełka na muchy
wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie
[artykuły wędkarskie], przynęty wędkarskie [syntetyczne], sztucz‑
ne przynęty wędkarskie, nadmuchiwane pływadełka dla wędka‑
rzy, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], torby na sprzęt wędkarski,
czujniki brania [sprzęt wędkarski], zestawy paternoster [sprzęt węd‑
karski], przynęty myśliwskie lub wędkarskie, skrzynki na przybory
wędkarskie, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, błystki obrotowe
[przynęty wędkarskie], artykuły myśliwskie i wędkarskie, wskaźniki
brania dla wędkarstwa podlodowego, przynęty stosowane w węd‑
karstwie, sztuczne, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, sztuczne muchy
do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpad‑
ków dla wędkarzy, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa
muchowego, elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkar‑
stwie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku do użyt‑
ku w wędkarstwie, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę
do użytku w wędkarstwie, 31 przynęty dla wędkarstwa [żywe lub
naturalne], przynęty dla wędkarstwa [żywe], 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej towarów: wędki, sprzęt wędkarski, przynę‑
ty wędkarskie, przypony wędkarskie, wędkarskie ciężarki, spławiki
wędkarskie, osęki wędkarskie, przybory wędkarskie, zanęty węd‑
karskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie,
haczyki wędkarskie, krętliki wędkarskie, sieci wędkarskie, futerały
na wędki, wędki do łowienia, podpory na wędki, podpórki na wędki,
podbieraki dla wędkarzy, spławiki [sprzęt wędkarski], liofilizowana
przynęta wędkarska, koszyki wędkarskie [pułapki], sprzęt do wędko‑
wania, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka
na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], przynęty wędkarskie
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[syntetyczne], sztuczne przynęty wędkarskie, nadmuchiwane pły‑
wadełka dla wędkarzy, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski]: torby
na sprzęt wędkarski, czujniki brania [sprzęt wędkarski], zestawy pa‑
ternoster [sprzęt wędkarski], przynęty myśliwskie lub wędkarskie,
skrzynki na przybory wędkarskie, pokrowce na kołowrotki wędkar‑
skie, błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], artykuły myśliwskie
i wędkarskie, wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, przy‑
nęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, urządzenia do zarzucania
żyłek wędkarskich, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa,
sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przy‑
nęta z rybich odpadków dla wędkarzy, mechanizmy do zarzucania
żyłki do wędkarstwa muchowego, elektroniczne wskaźniki brania
do użytku w wędkarstwie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie
dźwięku do użytku w wędkarstwie, alarmy powiadamiające o złapa‑
niu na przynętę do użytku w wędkarstwie, przynęty dla wędkarstwa
[żywe lub naturalne], przynęty dla wędkarstwa [żywe], koszule węd‑
karskie, buty wędkarskie, kurtki wędkarskie, gumowe buty wędkar‑
skie, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, buty wodoodporne do węd‑
karstwa, kapelusze wędkarskie typu bucket hat, usługi reklamy
i promocji działalności związanej z rekreacją, sportem, łowiectwem,
wędkarstwem.

(111) 304767
(220) 2017 04 13
(210) 470439
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) BIOCONCEPT‑GARDENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bioconcept gardenia
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, brązowy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 05.07.01, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane i mrożone warzy‑
wa i owoce.
(111) 304768
(220) 2017 04 13
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) Kia Motors Corporation, Seul, KR.
(540) XCeed
(540)

(210) 470450

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, furgony, samochody sportowe, części
pojazdów, opony do samochodów, amortyzatory do samochodów,
układy hamulcowe do pojazdów, łożyska osiowe do pojazdów lądo‑
wych, łożyska kół do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądo‑
wych, ciągniki.
(111) 304769
(220) 2017 04 13
(151) 2017 09 22
(441) 2017 06 05
(732) POLVATEX SPÓŁKA JAWNA, Czempiń, PL.
(540) POLVATEX
(540)

(210) 470455

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały wyściełające i wypełniające z tworzyw
sztucznych i gumy, pakuły, materiały izolacyjne i uszczelniające,
22 materiały na obicia i do wypełniania, nieprzerobione tekstylne
materiały włókiennicze, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte
w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy.
(111) 304770
(151) 2017 10 23

(220) 2017 04 13
(441) 2017 07 03

(210) 470459
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(732) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA PIASTOVA
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomiesz‑
czeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomo‑
ściami, lokalami oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowa‑
dzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zloka‑
lizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości,
lokali oraz pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodar‑
czej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakre‑
sie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury
użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budow‑
lanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów
inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowania,
aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali miesz‑
kalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekora‑
torskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych,
biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.
(111) 304771
(220) 2017 04 13
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) STAWIŃSKA JOANNA, Leszno, PL.
(540)
(540)

(210) 470463

Kolor znaku: fioletowy, różowy, jasnoróżowy
(531) 01.15.05, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane, marynowane,
mrożone warzywa, owoce i grzyby, warzywa w puszkach, ekstrak‑
ty warzywne i owocowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne,
nasiona, ziarno, świeże warzywa, owoce i grzyby, 35 prowadzenie
sklepów i hurtowni z konserwowanymi, suszonymi, gotowanymi,
marynowanymi, mrożonymi warzywami, owocami i grzybami,
warzywami w puszkach, ekstraktami warzywnymi i owocowymi,
produktami rolnymi, ogrodniczymi, leśnymi, nasionami, ziarna‑
mi, świeżymi warzywami, owocami i grzybami, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet towa‑
rów takich jak: konserwowane, suszone, gotowane, marynowane,
mrożone warzywa, owoce i grzyby, warzywa w puszkach, ekstrakty
warzywne i owocowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nasiona,
ziarno, świeże warzywa, owoce i grzyby, 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 towarów takich jak: kon‑
serwowane, suszone, gotowane, marynowane, mrożone warzywa,
owoce i grzyby, warzywa w puszkach, ekstrakty warzywne i owo‑
cowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nasiona, ziarno, świeże
warzywa, owoce i grzyby, pośrednictwo handlowe, agencje infor‑
macji handlowej, agencje importowo‑eksportowe, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, 40 konserwowanie żywno‑
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ści, mrożenie żywności, przechowalnictwo, obieranie i mrożenie
warzyw, w tym czosnku, pory, cebuli, szalotki.

(111) 304772
(220) 2017 04 13
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) TNS TWÓJ NOWY SAMOCHÓD
(540)

(540)

(210) 470467

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, 36 finansowanie leasingu pojazdów, le‑
asing finansowy, 39 wynajem samochodów.
(111) 304773
(220) 2017 04 13
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) TNS TWÓJ NOWY SAMOCHÓD
(540)
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(210) 470469

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki (preparaty) do konserwacji ceramiki, kleje
do płytek ceramicznych, 11 bidety, kabiny natryskowe, miski kloze‑
towe, natryski, wanny łazienkowe, wyposażenie wanien, aparatura
sanitarna, krany, sedesy, toalety, pisuary, płuczki ustępowe, zbiorniki
do płuczek ustępowych, części do instalacji sanitarnych, grzejniki,
19 kamień budowlany, klinkier‑kruszywo, marmur, ścienne okładziny
niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe okładziny do użytku
w budownictwie, płytki podłogowe niemetalowe, płytki parkietowe,
płytki ceramiczne, terakota, granit, kamień, sztuczny kamień.
(111) 304776
(220) 2017 04 13
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL.
(540) BIOBANK LODZ
(540)

(210) 470489

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 12 samochody, 36 finansowanie leasingu pojazdów, le‑
asing finansowy, 39 wynajem samochodów.
(111) 304774
(220) 2017 04 13
(210) 470487
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) NIECIECKA KATARZYNA TAGROS‑POLSKA, Łódź, PL.
(540) tagros polska
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały, brązowy
(531) 03.05.09, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, przetworzone produkty
mięsne, mrożone produkty rybne, gotowe produkty z warzyw, pro‑
dukty serowarskie, produkty z owoców suszonych, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, suszone grzyby,
przetworzone grzyby, warzywa preparowane, owoce przetworzone,
przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, ryby przetworzone,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, żywność przygotowywana z ryb, sałat‑
ki warzywne, dżemy, grzyby konserwowane, mięso konserwowane,
przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, prze‑
tworzone warzywa i owoce, nabiał, produkty rybne, mięsne, tłuszcze
jadalne, desery jogurtowe, desery owocowe, desery mleczne, bato‑
ny spożywcze, burgery mięsne, produkty mięsne mrożone, przeciery
warzywne, gotowe produkty z warzyw, warzywa w puszkach, kon‑
centraty soków warzywnych do konsumpcji, przetworzone owoce
morza, burgery warzywne, zupy w puszkach, potrawy i produkty
na bazie nabiału, 31 świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby,
zboża, świeże nasiona, świeże ryby, ryż nieprzetworzony, zioła ogro‑
dowe świeże, nieprzetworzone zboża, otręby zbożowe, 35 doradz‑
two w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościo‑
wych i napojów.
(111) 304775
(220) 2017 04 13
(210) 470488
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) LIMONE CERAMICA

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.04, 26.01.06
(510), (511) 35 przetwarzanie danych osobowych, tworzenie baz da‑
nych osobowych oraz baz danych genetycznych, prowadzenie analiz
statystycznych, 42 gromadzenie materiału biologicznego pozyska‑
nego od dzieci i dorosłych, przechowywanie materiału biologiczne‑
go pozyskanego od pacjentów szpitali lub jednostek medycznych
dla celów badawczych, prowadzenie badań genetycznych, prowa‑
dzenie analiz bioinformatycznych, prowadzenie badań genetycz‑
nych biologicznych próbek kopalnych, wykonywanie izolacji DNA,
RNA ze śliny lub krwi, wykonywanie pomiaru składu ciała dla celów
badawczych.
(111) 304777
(220) 2017 04 13
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL.
(540) BIOBANK LODZ
(540)

(210) 470490

(531) 01.13.15, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 35 przetwarzanie danych osobowych, tworzenie baz da‑
nych osobowych oraz baz danych genetycznych, prowadzenie analiz
statystycznych, 42 gromadzenie materiału biologicznego pozyska‑
nego od dzieci i dorosłych. przechowywanie materiału biologiczne‑
go pozyskanego od pacjentów szpitali lub jednostek medycznych
dla celów badawczych, prowadzenie badań genetycznych, prowa‑
dzenie analiz bioinformatycznych, prowadzenie badań genetycz‑
nych biologicznych próbek kopalnych, wykonywanie izolacji DNA,
RNA ze śliny lub krwi, wykonywanie pomiaru składu ciała dla celów
badawczych.
(111) 304778
(220) 2017 04 14
(151) 2017 10 26
(441) 2017 06 26
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.

(210) 470508
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(540) FLIS Happy Smile wafers Strawberry & yoghurt serving
suggestion
(540)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.25, 08.07.99, 05.07.08, 05.05.19
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa‑
flowe, ciastka.
(111) 304779
(220) 2017 04 14
(210) 470523
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) WOJAS AGNIESZKA WO‑MA, Nowy Targ, PL.
(540) WJS
(510), (511) 18 torebki, 25 obuwie, sandały, 35 organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, 42 projektowanie mody.
(111) 304780
(220) 2017 04 25
(210) 470909
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) VENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) veneo
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzy‑
mywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bada‑
nia rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocz‑
towa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela‑
tions, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar‑
czej doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakre‑
sie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, faktu‑
rowanie, fotokopiowanie, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych, kompute‑
rowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, opty‑
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyj‑
na, reklamy on
‑line, reklama on
‑line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklamy ra‑
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, staty‑
styczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych ba‑
zach danych, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do‑
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj‑
nych dla osób trzecich usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów rekla‑
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mowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu‑
terowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego
audyt skomputeryzowany, audyt stawek za media dla osób trzecich,
konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, badania w zakre‑
sie wizerunku korporacyjnego, usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, aktualizowanie stron in‑
ternetowych, reklama biznesowych stron internetowych, doradztwo
biznesowe, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, kon‑
sultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje w zakre‑
sie zatrudnienia, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, produk‑
cja reklam, reklamy kinowe, umieszczanie reklam, kompilacja reklam,
rozpowszechnianie reklam, promocja sprzedaży, marketing dotyczący
promocji, promocja [reklama] koncertów, skomputeryzowana promo‑
cja działalności gospodarczej, promocja targów do celów handlowych,
usługi w zakresie promocji, zarządzanie promocją sławnych osób, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi doradcze dotyczące promo‑
cji sprzedaży, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, organizacja promocji przy użyciu me‑
diów audiowizualnych, usługi reklamowe w zakresie promocji napo‑
jów, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie
promocji sprzedaży napojów, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich,
pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej,
zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich,
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
promocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków au‑
diowizualnych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla‑
my, marketingu i promocji, usługi w zakresie promocji działalności go‑
spodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
telefonu, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kuponów, modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprze‑
daży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży,
usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi w zakresie tworzenia marki (re‑
klama i promocja), promocja, reklama i marketing stron internetowych
on‑line, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towa‑
rów, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, usługi
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
teleksu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za po‑
średnictwem telefonu, optymalizacja dla wyszukiwarek interneto‑
wych, reklama biznesowych stron internetowych, organizacja sub‑
skrypcji usług internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek in‑
ternetowych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu interneto‑
wego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze‑
gólności Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, promocja, re‑
klama i marketing stron internetowych on‑line, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, porady w zakresie marketingu, analiza
w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, pomoc w zakre‑
sie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, udzielanie informa‑
cji dotyczących marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie
marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w za‑
kresie marketingu produktów, badania rynku i badania marketingowe,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, świadczenie dorad‑
czych usług marketingowych dla producentów, marketing towarów
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności gospodar‑
czej dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności gospodar‑
czej dotyczące marketingu, doradztwo marketingowe w zakresie me‑
diów społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych usługi konsultingowe w zakresie marke‑
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tingu internetowego, usługi w zakresie marketingu baz danych, do‑
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, oceny szacunkowe do celów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketin‑
gowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, doradz‑
two w zakresie zarządzania marketingowego, opracowywanie strate‑
gii i pomysłów marketingowych, usługi badawcze w zakresie reklamy
i marketingu, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfro‑
wych, usługi promocyjno‑marketingowe przy użyciu mediów audio‑
wizualnych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednic‑
twem stron internetowych rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on‑line, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe świad‑
czone za pośrednictwem błoga, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, usługi reklamo‑
we i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo‑
wych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketin‑
gowych na rzecz osób trzecich, porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketin‑
gowego, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, kon‑
sultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, usługi
w zakresie strategii biznesowych, konsultacje w zakresie badan bizne‑
sowych, 38 zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego
w Internecie, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udo‑
stępnianie forów internetowych on‑line, przekierowanie wszelkiego
rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości
internetowych], usługi dostawców usług internetowych (ISP), przesyła‑
nie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, zapewnianie
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 41 kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z re‑
klamą, promocją, marketingiem i biznesem, usługi rozrywkowe do‑
starczane przez Internet, organizowanie konkursów za pośrednic‑
twem Internetu, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, wykłady na temat umiejętności marketingo‑
wych, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicz‑
nym, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa‑
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, 42 doradztwo w zakresie projekto‑
wania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto‑
wej, hosting stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron
internetowych, hosting serwerów, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste‑
mów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi gra‑
ficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usłu‑
gi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowa‑
nia danych, wynajmowanie serwerów WWW, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogra‑
mowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, hosting plat‑
form przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, progra‑
mowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych, hosting sper‑
sonalizowanych stron internetowych, doradztwo komputerowe, doradz‑
two projektowe, doradztwo technologiczne, programowanie spersona‑
lizowanych stron internetowych, usługi utrzymywania stron
internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, pro‑
gramowanie komputerów na potrzeby Internetu, usługi testowania uży‑
teczności witryn internetowych, doradztwo w projektowaniu stron inter‑
netowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, programowanie opro‑
gramowania do platform internetowych, tworzenie stron internetowych
dla innych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi testo‑
wania obciążenia stron internetowych, doradztwo w dziedzinie bezpie‑
czeństwa internetowego, programowanie oprogramowania do portali
internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, tworze‑
nie platform internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie
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stron domowych i stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia wi‑
tryn internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trze‑
cich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron interneto‑
wych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów
komórkowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron inter‑
netowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych
i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla
osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony
komórkowe, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, hosting strony internetowej on‑line do tworzenia i hostin‑
gu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, dostarczanie informacji o technolo‑
gii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto‑
wej, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych on‑line na rzecz osób trzecich, skomputery‑
zowane przechowywanie informacji biznesowych.

(111) 304781
(220) 2017 02 10
(151) 2017 10 06
(441) 2017 06 19
(732) ADAMCZYK AGNIESZKA, Warszawa, PL;
KAMIŃSKI MIROSŁAW, Staszów, PL.
(540) CanisMajoris development
(540)

(210) 467435

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, nadzór budowlany, dragowanie [po‑
głębianie gruntu], instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
budowa i konserwacja rurociągów, instalowanie, konserwacja i na‑
prawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), in‑
stalacja pokryć dachowych, izolowanie budynków, konsultacje bu‑
dowlane, montaż drzwi i okien, malowanie i lakierowanie, wynajem
maszyn budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, doradztwo
inżynieryjne [budownictwo].		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 304782
(220) 2017 03 08
(210) 468559
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 12
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLaCK WeeKenD
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.19
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych,
odzieży, obuwia, kosmetyków, leków, usługi dla ludności prócz usług
dotyczących biur podróży, usługi marketingowe i promocyjne prócz
dotyczących biur podróży, organizowanie i planowanie kampanii mar‑
ketingowych, usługi związane z wprowadzaniem produktów na rynek,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, świadczenie usług w zakresie katalogów informacyjnych, usługi
reklamowe prócz usług dotyczących biur podróży, wydawanie i rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, prospektów, broszur, druków,
pozyskiwanie informacji handlowych, analizy kosztów, badania opinii
publicznej, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usłu‑
gi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie wyceny: działalności
handlowej, marketingowej, promocyjnej, reklamowej, zarządzanie
komputerowymi bazami danych, gromadzenie i udostępnianie da‑
nych, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich, wynajmowanie po‑
wierzchni na cele reklamowe, usługi związane z przedstawicielstwem
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podmiotów zagranicznych, usługi menedżerskie, usługi badania rynku,
organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi w zakresie aukcji, usługi związane z dekoracją wystaw.

(111) 304783
(220) 2017 03 28
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) SZROBARCZYK AGNIESZKA AIM, Gliwice, PL.
(540) fitnezja
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.21, 24.13.09, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, nadziewana czekolada, czekoladki, czeko‑
ladki z nadzieniem, batony czekoladowe, lody.

(111) 304784
(220) 2017 04 20
(210) 470698
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) FRESENIUS KABI AG, Bad Homburg, DE.
(540) DIBEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, produkty do żywienia enteralnego.
(210) 470700

Kolor znaku: ciemnoczerwony, złoty
(531) 26.11.25, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, nadziewana czekolada, czekoladki, czeko‑
ladki z nadzieniem, batony czekoladowe, lody.
(111) 304786
(220) 2017 04 20
(151) 2017 10 19
(441) 2017 07 03
(732) GONDER MARCIN OLIWKI ETC, Rzeczyca, PL.
(540) ENDORFINA
(540)

(210) 470706

Kolor znaku: jasnoniebieski, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, nadziewana czekolada, czekoladki, czeko‑
ladki z nadzieniem, batony czekoladowe, lody.
(111) 304787
(220) 2017 04 20
(151) 2017 10 19
(441) 2017 07 03
(732) GONDER MARCIN OLIWKI ETC, Rzeczyca, PL.
(540) ENDORFINA

(540)

(210) 469628

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka gimna‑
styki, planowanie przyjęć, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 43 bary szybkiej obsługi, ka‑
feterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, obsługa gastronomiczna własnym zapleczem, pro‑
duktami dietetycznymi i transportem, usługi barowe, usługi restau‑
racyjne, usługi dostarczania posiłków.

(111) 304785
(220) 2017 04 20
(151) 2017 10 19
(441) 2017 07 03
(732) GONDER MARCIN OLIWKI ETC, Rzeczyca, PL.
(540) ENDORFINA
(540)
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(210) 470708

(111) 304788
(220) 2017 04 20
(151) 2017 10 19
(441) 2017 07 03
(732) GONDER MARCIN OLIWKI ETC, Rzeczyca, PL.
(540) ENDORFINA
(540)

(210) 470711

Kolor znaku: ciemnozielony, złoty
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, nadziewana czekolada, czekoladki, czeko‑
ladki z nadzieniem, batony czekoladowe, lody.
(111) 304789
(220) 2017 04 20
(210) 470723
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 31
(732) JANKOWSKA AGNIESZKA, JANKOWSKI TOMASZ LARUM
SPÓŁKA CYWILNA, Józefów, PL.
(540) 1989 LARUM
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia telewizji przemysłowej, w tym: przetwor‑
niki wizji, multipleksery, monitory, kamery, urządzenia do przeka‑
zywania wizji bezprzewodowe, komputery, czytniki, urządzenia
do kontroli ruchu osobowego, w tym: czytniki, kontrolery, kompu‑
tery, oprogramowanie, elektroniczne urządzenia antywłamaniowe,
elektroniczne wykrywacze pożarów, 37 usługi w zakresie instalo‑
wania:telewizji przemysłowej, elektronicznych urządzeń antywła‑
maniowych, urządzeń do kontroli ruchu osobowego i wykrywaczy
pożarów.
(111) 304790
(220) 2017 04 20
(210) 470724
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) FEST ŚLONSKIE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary, ciemnoszary
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna i ich prze‑
twory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe i mieszane z mię‑
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sem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wędliny drobiowe, kiełbasy,
mielonki, galarety mięsne, wędzonki, pasztety, konserwy mięsne,
kaszanka, podroby, smalec, mięsne pasty jadalne, sałatki mięsno
‑warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, gotowe posiłki gotowane, goto‑
we posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
warzyw, owoców morza, nabiału i/lub owoców, dania gotowe na ba‑
zie mięsa, gotowe produkty z warzyw, mrożone gotowe posiłki skła‑
dające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza,
nabiału i/lub owoców, krokiety, bigos, przekąski na bazie z mięsa,
warzyw, owoców morza, nabiału i/lub owoców.

(111) 304791
(220) 2017 04 21
(210) 470734
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) STORMOWSKI JAN AMPER FIRMA USŁUGOWA,
Chwaszczyno, PL.
(540) SL SECRET AVENUE
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, fluid do makijażu,
puder do makijażu, kredki do makijażu, ołówki do makijażu, podkład
do makijażu, preparaty do demakijażu oczu, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do pielęgnacji urody, płatki kosmetyczne do oczu, ko‑
smetyki do rzęs, farby do rzęs, tusze do rzęs, środki do przyczepiania
rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, preparaty do usu‑
wania klejów, rzęsy sztuczne, płyny do podnoszenia rzęs, szampony
do rzęs, odżywki do rzęs, kosmetyki do brwi, środki do zagęszczania
brwi, sztuczne brwi, ołówki do brwi, żel do brwi, sztuczne brwi sa‑
moprzylepne, preparaty koloryzujące do brwi, kleje do mocowania
sztucznych brwi, produkty do makijażu brwi w postaci ołówków
i proszków, szminki do ust, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody
dla ludzi, zalotki do rzęs, separatory do rzęs, przyrządy ręczne do ko‑
smetycznej pielęgnacji rzęs i brwi, szczypce do przedłużeń do rzęs,
pęsety, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, 21 grze‑
byki do rzęs, grzebyki do brwi, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do tuszu do rzęs, przybory do kosmetyków, aplikatory kosmetyczne,
pędzle kosmetyczne, pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu,
gąbki do makijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, szczotecz‑
ki do brwi, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także
online następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki do makijażu,
fluid do makijażu, puder do makijażu, kredki do makijażu, ołówki
do makijażu, podkład do makijażu, preparaty do demakijażu oczu,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, prepara‑
ty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, płatki ko‑
smetyczne do oczu, kosmetyki do rzęs, farby do rzęs, tusze do rzęs,
środki do przyczepiania rzęs, kleje do przymocowywania sztucz‑
nych rzęs, preparaty do usuwania klejów, rzęsy sztuczne, płyny
do podnoszenia rzęs, szampony do rzęs, odżywki do rzęs, kosmetyki
do brwi, środki do zagęszczania brwi, sztuczne brwi, ołówki do brwi,
żel do brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, preparaty koloryzujące
do brwi, kleje do mocowania sztucznych brwi, produkty do makijażu
brwi w postaci ołówków i proszków, szminki do ust, przybory do hi‑
gieny i pielęgnacji urody dla ludzi, zalotki do rzęs, separatory do rzęs,
przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji rzęs i brwi, szczypce
do przedłużeń do rzęs, pęsety, przyrządy ręczne do kosmetycznej
pielęgnacji brwi, grzebyki do rzęs, grzebyki do brwi, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do tuszu do rzęs, przybory do kosmetyków,
aplikatory kosmetyczne, pędzle kosmetyczne, pędzelki do makijażu:
aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu, kosmetyczki na przybory
toaletowe, szczoteczki do brwi, Usługi marketingowe i reklama, re‑
klama prasowa, radiowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach in‑
ternetowych powyższych towarów oraz świadczonych usług, 41 or‑
ganizowanie kursów szkoleniowych i usługi szkoleniowe w zakresie
przedłużania rzęs i sztucznych rzęs, usługi pisania blogów, 44 usługi
kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowania brwi,
usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, salony piękności, salony
fryzjerskie, salony medycyny estetycznej, usługi pielęgnacji stóp, za‑
biegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji
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paznokci, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji
paznokci rąk, usługi przedłużania rzęs, zabiegi depilacyjne, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeu‑
tyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, uzu‑
pełnienie włosów, odbudowa włosów, ścinanie włosów, implantacja
(wszczepianie) włosów.

(111) 304792
(220) 2017 04 21
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) OVERSEAS TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OVERSEAS TRUST
(540)

(210) 470738

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.02.07, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(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 go‑
spodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi po‑
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten‑
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebujący‑
mi 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 detalicz‑
nej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], negocjowa‑
nie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjo‑
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, dostarczanie informa‑
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, doradztwo
w zakresie zarządzaniu biznesem, 36 pośrednictwo w obrocie nie‑
ruchomościami, organizowanie finansowania projektów budowla‑
nych, 37 usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków,
rozbiórka budynków, konsultacje budowlane, izolowanie budynków,
budownictwo, 39 załadunek, wyładunek statków, transport, zbiera‑
nie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), składowa‑
nie towarów, pośrednictwo frachtowe, logistyka transportu, fracht
[przewóz towarów], dostarczanie towarów zamówionych korespon‑
dencyjnie, dostawa towarów.
(111) 304793
(220) 2017 04 21
(210) 470741
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) OVERSEAS TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OVERSEAS TRUST
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych: zarządzanie w działalności gospodar‑
czej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu dzia‑
łalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso‑
wej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorca‑
mi potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw]: pomoc w zarządzaniu dzia‑
łalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów re‑
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klamowych, 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 kontak‑
tów handlowych i biznesowych: doradztwo w zakresie zarządza‑
nia biznesem, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 usługi
doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, rozbiórka bu‑
dynków, konsultacje budowlane, izolowanie budynków, budow‑
nictwo, 39 załadunek, wyładunek statków, transport, zbieranie
wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), składo‑
wanie towarów, pośrednictwo frachtowe, logistyka transportu:
fracht [przewóz towarów], dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dostawa towarów.

(111) 304794
(220) 2017 04 21
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 17
(732) ŚWIEŻAK BARTOSZ GRUPA ABM, Kościan, PL.
(540) ABM Centrum
(540)

(210) 470759

Kolor znaku: szary, jasnoszary, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
części i akcesoriów do samochodów, akcesoriów rowerowych,
mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, mebli ogro‑
dowych, środków czyszczących, narzędzi ręcznych budowlanych,
do naprawy i konserwacji, folii bąbelkowej do pakowania, taśmy
klejącej pakowej, podstawek do laptopów, akcesoriów biurowych,
narzędzi ogrodowych, toreb turystycznych, butów turystycz‑
nych, plecaków turystycznych, łopat, map, noży elektrycznych,
odkurzaczy, parowników, radioodbiorników, urządzeń stereo,
tabletów, komputerów, laptopów, folii z tworzywa sztucznego
do opakowywania, kartów, skrobaków, szczotek, zmiotek, odzieży
i bielizny dla dzieci i dorosłych, monitorów, smartfonów, telewizo‑
rów, przyrządów ułatwiających poruszanie się dla osób niepełno‑
sprawnych i starszych.
(111) 304795
(220) 2017 04 21
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 31
(732) ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ItalianPaper
(540)

(210) 470774

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, szary, ciemnoszary
(531) 29.01.14, 20.05.01, 20.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, prepa‑
raty do czyszczenia, kosmetyki, ścicreczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, produkty toaletowe, 16 papier higieniczny, papier
toaletowy, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, chu‑
steczki do nosa [papierowe], serwetki stołowe papierowe, serwety
na stół papierowe.
(111) 304796
(220) 2017 04 21
(210) 470782
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) STOWARZYSZENIE FORUM CHIRURGÓW KRĘGOSŁUPA
‑POLSKA SZKOŁA CHIRURGII KRĘGOSŁUPA‑SPINEFORUM.PL,
Zielona Góra, PL.
(540) PSR Polish Spine Registry
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 02.09.25, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
(111) 304797
(220) 2017 04 24
(210) 470829
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) OLECH MARIUS, Gdańsk, PL.
(540) 3 CITY APARTMENTS
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje nie‑
ruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wyna‑
jem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nie‑
ruchomościami, sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości,
37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlane‑
go, 43 usługi hotelowe.
(111) 304798
(220) 2017 04 24
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) RYBAK TOMASZ 13TATTOOPL, Szczecin, PL.
(540)
(540)

(210) 470865

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.05.04, 26.05.06, 26.07.25, 29.01.12
(510), (511) 44 kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lase‑
ra, laserowe usuwanie tatuaży, przekłuwanie ciała, salony tatuażu,
tatuowanie, tatuowanie zwierząt w celach identyfikacyjnych, usługi
w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi w zakresie tatuażu.
(111) 304799
(220) 2017 04 25
(210) 470887
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MENTIS IBS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami‑
ny do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, prepara‑
ty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni‑
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, produk‑
ty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robac‑
twa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 304800
(220) 2017 04 25
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 470888
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(540) HEPAFITOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami‑
ny do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, prepara‑
ty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczni‑
czych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, produk‑
ty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robac‑
twa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 304801
(220) 2017 04 25
(210) 470922
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE
EKSPORTOWO‑IMPORTOWE AGROTRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AGROTRADE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne, substancje chemiczne do stosowania jako
składniki produktów spożywczych, produkty chemiczne prze‑
znaczone dla przemysłu, w tym produkty chemiczne do użytku
w branży spożywczej, dodatki chemiczne do użytku przy wy‑
twarzaniu środków żywieniowych, produkty i półprodukty che‑
miczne do konserwowania artykułów spożywczych, naturalne
konserwanty, takie jak kwas mlekowy, laktaty, glukonaty, laktydy
i inne podobne środki konserwujące, nieujęte w innych klasach,
do stosowania w pokarmach, środki żelujące, mieszanki do kon‑
serwacji żywności, konserwanty do żywności, kultury bakterii
dodawane do produktów spożywczych, kultury bakterii mleko‑
wych na użytek branży spożywczej, sztuczne substancje słodzące
(preparaty chemiczne), środki stabilizujące do żywności, środki
zagęszczające będące produktami biochemicznymi do użytku
w przemyśle spożywczym, lecytyna, w tym lecytyna dla prze‑
mysłu spożywczego, lecytyna sojowa i słonecznikowa, fosforany,
karageny i alginiany, w tym karageny i alginiany do użytku przy
produkcji żywności, trehaloza, w tym trehaloza do użytku przy
produkcji żywności, glukoza, w tym glukoza krystaliczna do celów
przemysłowych i spożywczych, syrop glukozowy do celów prze‑
mysłowych, suchy syrop glukozowy, maltodekstryny, w tym mal‑
todekstryny do użytku przy produkcji żywności, skrobie, w tym
skrobie modyfikowane spożywcze i techniczne, skrobie natywne
(zwykłe) spożywcze i techniczne, skrobie, w tym skrobia kukury‑
dziana i skrobia pszenna, białka spożywcze jako surowce, w tym
białka zwierzęce i białka mleczne, laktoza, w tym laktoza dla prze‑
mysłu spożywczego, gluten, w tym gluten dla przemysłu spożyw‑
czego, gluten pszenny i kukurydziany, pektyny, w tym pektyny dla
przemysłu spożywczego, agar, poliole, w tym sorbitol i maltitol
do celów przemysłowych, modyfikowane skrobie preżelowane
do celów przemysłowych, 30 mąki, w tym mąka pszenna, kuku‑
rydziana, żytnia i jęczmienna, mąki preżelowane, w tym mąka
pszenna, kukurydziana, żytnia i jęczmienna, mąka kukurydziana
do celów spożywczych, mąka sojowa do celów spożywczych,
mieszanki mączne, środki do pieczenia i koncentraty do pieczenia
złożone głównie z mąki, ekstraktów mącznych lub zaczynów z do‑
datkiem emulgatorów, lecytyny, enzymów, zagęszczaczy, cukru,
słodzików, tłuszczów, olejów, substancji balastowych, wyrobów
mlecznych, skrobi, dodatków, zakwaszaczy do ciasta i minerałów,
substancje balastowe, zwłaszcza kleje spożywcze, do celów ży‑
wieniowych, nie do celów farmaceutycznych, gluten jako artykuł
spożywczy, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, ekstrakty
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słodowe z artykułów spożywczych do dalszej obróbki w prze‑
myśle spożywczym lub do produkcji artykułów spożywczych,
syrop glukozowy spożywczy, preparaty aromatyzujące i barwniki
do żywności, guma guar, guma ksantanowa i mączka chleba świę‑
tojańskiego, karmel.

(111) 304802
(220) 2017 04 25
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) CHUDZICKA‑MATUSIAK ANNA, Kraków, PL.
(540) domy dla nas
(540)

(210) 470924

Kolor znaku: biały, czerwony, grafitowy
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane w zakresie budynków mieszkal‑
nych, informacja budowlana, nadzór budowlany, 41 usługi wydaw‑
nicze, publikowanie książek, 42 usługi w zakresie architektury, pla‑
nowanie urbanistyczne, projektowanie budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów technicznych.
(111) 304803
(220) 2017 04 26
(210) 470945
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI, Łódź, PL.
(540) Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, fo‑
tografie, książki, 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
ulotek, prospektów, folderów, reklama za pośrednictwem Internetu,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama, promocja
sprzedaży, organizacja wystaw i pokazów w celach reklamowych,
zarządzanie działalnością artystyczną, 41 produkcja i wypożyczanie
filmów, prowadzenie studiów filmowych, usługi fotoreportaży, in‑
formacja o imprezach artystycznych i rozrywkowych, wypożyczanie
sprzętu i aparatów kinematograficznych, organizowanie i prowadze‑
nie: festiwali, warsztatów szkoleniowych, kongresów, konferencji,
koncertów symfonicznych i jazzowych, montaż programów radio‑
wych i telewizyjnych, filmowanie, usługi muzeów, usługi animacji
komputerowej i montażu filmów cyfrowych, obsługa publikacji elek‑
tronicznych, organizowanie wystaw kulturalnych i artystycznych, po‑
kazy multimedialne, publikowanie książek i tekstów, publikowanie
informacji o działalności artystycznej za pośrednictwem Internetu,
prowadzenie branżowych internetowych portali informacji o działal‑
ności artystycznej, .
(111) 304804
(220) 2017 04 26
(210) 470950
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) APRIL GASTRONOMY DARIUSZ SOJKA SPÓŁKA JAWNA,
Łódź, PL.
(540) Q QUALE RESTAURANT
(540)

(531) 25.01.25, 25.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi kateringowe, usługi restauracyjne, bary.
(111) 304805
(220) 2017 04 26
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) SUEK Polska

(210) 470970
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(540)

towa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, usługi agencji importowo‑eksportowych,
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczne surowce, środki i produkty chemiczne prze‑
znaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, prac
badawczych, fotografii, węgiel do celów przemysłowych, produkty
chemiczne węglopochodne lub na bazie węgla dla przemysłu, rolnic‑
twa, ogrodnictwa, leśnictwa lub prac badawczych, dodatki chemicz‑
ne do paliw polepszające proces spalania lub zmniejszające emisję
szkodliwych substancji, nawozy, środki chemiczne do poprawiania lub
zmiany właściwości gleby, preparaty chemiczne z mikroelementami
dla roślin, preparaty chemiczne do regulacji wzrostu i owocowania
roślin, preparaty chemiczne do ochrony roślin, biologiczne preparaty
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, gazy do celów
przemysłowych, izotopy do celów przemysłowych, kleje i preparaty
klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do oszczędzania pa‑
liw, 4 paliwa, paliwa mineralne, paliwa na bazie alkoholu, paliwa ga‑
zowe, węgiel jako paliwo, brykiety węglowe, koks, pył węglowy jako
paliwo, paliwa na bazie węgla, paliwa na bazie surowców naturalnych
lub syntetycznych, mieszanki paliwowe na bazie węgla i innych paliw
naturalnych lub syntetycznych, ropa naftowa, surowa lub rafinowana,
mazut, nafta, benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, oleje do farb,
oleje do smarowania, paliwa benzynowe, energia elektryczna, drew‑
no opałowe, denaturat, parafina, smary, 5 środki do wytwarzania pro‑
duktów farmaceutycznych, pestycydy, herbicydy, preparaty do stery‑
lizacji gleby, środki do zwalczania szkodników, 6 rudy metali, metale
nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, materiały
metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne
i druty z metali nieszlachetnych, rury metalowe, 35 usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej w wyspecjalizowanych punktach
handlowych jak i poprzez różne środki komunikacji zwłaszcza poprzez
Internet towarów: chemiczne surowce, środki i produkty chemiczne
przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, prac
badawczych, fotografii, węgiel do celów przemysłowych, produkty
chemiczne węglopochodne lub na bazie węgla dla przemysłu, rolnic‑
twa, ogrodnictwa, leśnictwa lub prac badawczych, dodatki chemicz‑
ne do paliw polepszające proces spalania lub zmniejszające emisję
szkodliwych substancji, nawozy, środki chemiczne do poprawiania lub
zmiany właściwości gleby, preparaty chemiczne z mikroelementami
dla roślin, preparaty chemiczne do regulacji wzrostu i owocowania
roślin, preparaty chemiczne do ochrony roślin, biologiczne preparaty,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, gazy do celów
przemysłowych, izotopy do celów przemysłowych, kleje i prepara‑
ty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do oszczędzania
paliw, paliwa, paliwa mineralne, paliwa na bazie alkoholu, paliwa ga‑
zowe, węgiel jako paliwo, brykiety węglowe, koks, pył węglowy jako
paliwo, paliwa na bazie węgla, paliwa na bazie surowców naturalnych
lub syntetycznych, mieszanki paliwowe na bazie węgla i innych paliw
naturalnych lub syntetycznych, ropa naftowa surowa lub rafinowana,
mazut, nafta, benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, oleje do farb,
oleje do smarowania, paliwa benzynowe, energia elektryczna, drewno
opałowe, denaturat, parafina, smary, środki do wytwarzania produk‑
tów farmaceutycznych, pestycydy, herbicydy, preparaty do sterylizacji
gleby, środki do zwalczania szkodników, rudy metali, metale nieszla‑
chetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, materiały metalo‑
we do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, rury metalowe, farby i lakiery, rozcieńczalniki
do farb i lakierów, środki zapobiegające korozji, nieprzetworzone lub
przetworzone żywice syntetyczne, środki do czyszczenia, polerowa‑
nia, szorowania lub ścierania, produkty farmaceutyczne, medyczne
i weterynaryjne, budowlane materiały niemetalowe, metale szla‑
chetne i ich stopy, papier, karton, materiały wypełniające, materiały
uszczelniające, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne stosowane
w produkcji w postaci granulatu, arkuszy lub bloków, konstrukcje me‑
talowe i niemetalowe dla dla budownictwa lub przemysłu, rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
w handlu surowcami kopalnymi, pośrednictwo handlowe w handlu
surowcami i wyrobami chemicznymi dla rolnictwa, ogrodnictwa lub
leśnictwa, pośrednictwo handlowe w handlu energią elektryczną, pa‑
liwami, gazami technicznymi, olejami i smarami, doradztwo bizneso‑
we, publikowanie tekstów reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hur‑

(111) 304806
(220) 2017 04 26
(210) 470977
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 24
(732) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KROWARZYWA VEGAN BURGER
(540)

(531) 03.04.02, 03.04.12, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 304807
(220) 2017 04 26
(210) 470978
(151) 2017 11 28
(441) 2017 07 24
(732) DOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KROWARZYWA VEGAN BURGER
(540)

(531) 03.04.02, 03.04.12, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 304808
(220) 2017 04 26
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) QUICK‑MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, PL.
(540) Quick water
(540)

(210) 470982

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda do produk‑
cji napojów, woda gazowana, sorbety jako napoje, soki, preparaty
do produkcji napojów, piwo, kwas chlebowy, napoje izotoniczne, na‑
poje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, lemoniady.
(111) 304809
(220) 2017 04 26
(210) 470983
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) DRESZER MARIAN, Tarnów, PL.
(540) SELFIELANDIA
(510), (511) 16 albumy, artykuły biurowe, broszury, druki, materiały
piśmienne, fotografie, gazety, czasopisma, reprodukcje, kalendarze,
karty pocztowe, komiksy, książki, mapy, naklejki, materiały do naucza‑
nia z wyjątkiem aparatów, notesy, obrazy, obwoluty na dokumenty,
portrety, plakaty, reprodukcje, ryciny, rysunki, prospekty, publikacje,
rysunki, śpiewniki, karty okolicznościowe, zeszyty, 41 fotografowanie,
usługi reportażu, komputerowe przygotowanie materiałów do publi‑
kacji, prowadzenie kubów nocnych, organizowanie pokazów mody,
prowadzenie forów edukacyjnych i dyskusyjnych z udziałem osób,
organizowanie kongresów, seminariów, zjazdów, organizowanie lo‑
terii, produkcja filmów innych niż reklamowe, usługi rozrywkowe,
prowadzenie klubów zdrowia i ćwiczeń fizycznych, publikowanie
tekstów i książek w formie tradycyjnej i w formie on‑line, kształcenie
praktyczne, usługi związanie z kulturą fizyczną, 42 doradztwo w za‑
kresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie pro‑
jektowania stron internetowych, konwersje danych i dokumentów
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na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania kompute‑
rowego, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], wzornictwo przemy‑
słowe, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowa‑
nia komputerowego, 43 usługi hotelarskie i gastronomiczne, hotele,
motele, pensjonaty, bary, bary przekąskowe, kawiarnie, bary szybkiej
obsługi, catering, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki,
zajazdy, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw
na zamówienie, domy turystyczne, wynajmowanie mieszkań na pobyt
czasowy, usługi w zakresie rezerwacji miejsc w pensjonatach, usługi
w zakresie udostępniania terenu i urządzeń na kempingi.

(111) 304810
(220) 2017 04 26
(210) 470989
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) nJU.mobile
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji i instalacji
sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usłu‑
gi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie
poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i obra‑
zowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie
emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informa‑
cji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale
komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowo‑
dów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegra‑
ficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń z Internetem
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie udostępniania
i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych
osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc interneto‑
wych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocz‑
towych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania książek
telefonicznych on‑line, usługi w zakresie kolekcjonowania i udostęp‑
niania informacji i wiadomości prasowych, usługi w zakresie wymiany
elektronicznej danych zebranych w bazie danych dostępnych przez
sieć telekomunikacyjną, usługi w zakresie nadawania i transmisji po‑
przez telewizję kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego,
usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonfe‑
rencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu te‑
lekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta,
usługi w zakresie udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej
obcym operatorom, 42 usługi w zakresie udostępniania i leasingu
czasu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie two‑
rzenia, utrzymania stron internetowych osobom trzecim, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowywanie
wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu kompu‑
terowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów
komputerowych, aktualizacja, instalacje, powielanie, projektowa‑
nie, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowa‑
nia komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja,
zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, usługi w za‑
kresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające Internet przed
niepożądanym użyciem przez dzieci, usługi w zakresie prowadzenia
kawiarenek internetowych (wynajem komputerów).
(111) 304811
(220) 2017 04 26
(210) 470990
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) nJU.mobile
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
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(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji i instalacji
sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usłu‑
gi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie
poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i ob‑
razowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w za‑
kresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania
informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez
terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć
światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej
i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi
w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń
z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz do sieci
komputerowych osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania
miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych
skrzynek pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostęp‑
niania książek telefonicznych on‑line, usługi w zakresie kolekcjono‑
wania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, usługi
w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w bazie da‑
nych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, usługi w zakresie
nadawania i transmisji poprzez telewizję kablową, usługi w zakresie
przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie prze‑
prowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie te‑
lefonicznej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infra‑
struktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 42 usługi w za‑
kresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom
trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych
osobom trzecim, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowe‑
go, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, aktu‑
alizacja, instalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja, wy‑
najem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktu‑
alizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie,
projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
udostępnianie miejsca na serwerze, usługi w zakresie ochrony an‑
tywirusowej, usługi zabezpieczające Internet przed niepożądanym
użyciem przez dzieci, usługi w zakresie prowadzenia kawiarenek
internetowych (wynajem komputerów).
(111) 304812
(220) 2017 04 26
(210) 470991
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NJU
(510), (511) 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji i instalacji
sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usłu‑
gi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie
poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i ob‑
razowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w za‑
kresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania
informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez
terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć
światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej
i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi
w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń
z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz do sieci
komputerowych osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania
miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych
skrzynek pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostęp‑
niania książek telefonicznych on‑line, usługi w zakresie kolekcjono‑
wania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, usługi
w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w bazie da‑
nych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, usługi w zakresie
nadawania i transmisji poprzez telewizję kablową, usługi w zakresie
przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie prze‑
prowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie te‑
lefonicznej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infra‑
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struktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 42 usługi w za‑
kresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom
trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych
osobom trzecim, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowe‑
go, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, aktu‑
alizacja, instalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja, wy‑
najem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktu‑
alizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie,
projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
udostępnianie miejsca na serwerze, usługi w zakresie ochrony an‑
tywirusowej, usługi zabezpieczające Internet przed niepożądanym
użyciem przez dzieci, usługi w zakresie prowadzenia kawiarenek
internetowych (wynajem komputerów).

(111) 304813
(220) 2017 04 26
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) PANAS ELŻBIETA, Czarnów, PL.
(540) WARSAW OPEN LADIES GOLF CUP
(540)

(210) 470994

Nr 4/2018

(732) BRUK‑BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) CONCERTO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe,
w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe‑stopnie schodo‑
we, bloki schodowe, betonowe elementy fasadowe i ogrodzeniowe.
(111) 304817
(220) 2017 04 27
(210) 471022
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) BRUK‑BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) AKACJA
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe
w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe‑stopnie scho‑
dowe, elementy fasadowe i ogrodzeniowe, elementy konstrukcyjne
wspornikowe wykonane z betonu imitujące materiały wykonane
z drewna.
(111) 304818
(220) 2017 04 27
(210) 471034
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) STOWARZYSZENIE WINIARZY PODKARPACIA,
Boguchwała, PL.
(540) MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIN GALICJA VITIS
(540)

(531) 02.03.08, 02.03.23, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, sport i fitness, nauczanie
i szkolenie.
(111) 304814
(220) 2017 04 26
(210) 470995
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) WALIŁKO ANNA, WALIŁKO MACIEJ ADAMASZEK SPÓŁKA
CYWILNA, Koszalin, PL.
(540) adamaszek
(540)

Kolor znaku: bordowy, szary, biały
(531) 09.01.11, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 łóżka i meble hotelowe, materace, poduszki, pościel
(oprócz bielizny pościelowej), karnisze, szyny sufitowe, rolety okien‑
ne, rzymskie, austriackie, plisy okienne, żaluzje, 24 tkaniny i wyroby
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły,
pościel, bielizna pościelowa, prześcieradła, podkłady higieniczne
na materace, koce, narzuty, kołdry, poszwy na kołdry i poduszki,
ręczniki, ściereczki, obrusy, serwety i inna bielizna stołowa, dekoracje
ścienne z tkanin, poszewki ozdobne na poduszki, 37 Montaż na za‑
mówienie dekoracji okien, karniszy, firan, zasłon, rolet, żaluzji, 40 szy‑
cie na zamówienie dekoracji okien, firan, zasłon, rolet, obrusów i bie‑
lizny stołowej, narzut, poszewek dekoracyjnych, 42 projektowanie:
dekoracji okien, narzut, obrusów.
(111) 304815
(220) 2017 04 27
(210) 471020
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) BRUK‑BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) KEMARO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe,
w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe‑stopnie schodo‑
we, bloki schodowe, betonowe elementy fasadowe i ogrodzeniowe.
(111) 304816
(151) 2017 10 30

(220) 2017 04 27
(441) 2017 07 10

(210) 471021

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 33 wino, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkur‑
sów.
(111) 304819
(220) 2017 04 27
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 31
(732) OLECKI LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540) HOTEL IMPERIALE
(540)

(210) 471037

(531) 01.01.05, 01.01.10, 24.09.03, 24.09.07, 27.05.01
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie wa‑
kacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, hotele, motele, pensjonaty,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, re‑
stauracje, kawiarnie, bary, cukiernie, usługi cateringowe, przygoto‑
wywanie dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, or‑
ganizacja przyjęć, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie‑
dzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej.
(111) 304820
(220) 2017 04 28
(210) 471102
(151) 2017 10 30
(441) 2017 07 10
(732) REFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, PL.
(540) Żywiecki kryształ
(510), (511) 5 wody mineralne do celów medycznych, 32 woda (na‑
poje), woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej,
produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna (napo‑
je), 39 dystrybucja wody, 42 analizy wody.
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(111) 304821
(220) 2017 04 28
(210) 471119
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Spirytus 96% REKTYFIKOWANY THE FINEST QUALITY
ORIGINAL BRAND Cristal Quality
(540)

1521

(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, aktówki ( wy‑
roby skórzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), 25 obuwie,
nakrycia głowy, odzież, w tym paski.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, srebrny
(531) 03.07.01, 03.07.16, 09.01.10, 24.05.03, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 33 spirytus rektyfikowany.
(111) 304822
(220) 2017 05 04
(210) 471147
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) BASSANO
(540)

Kolor znaku: łososiowy, brązowy
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki, skóra i imitacje skóry, aktówki (wyroby skó‑
rzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), walizki, torby podróż‑
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole
i parasolki, 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 304823
(220) 2017 05 04
(210) 471151
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) LASOCKI KIDS
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 18 torebki, skóra i imitacje skóry, aktówki (wyroby skó‑
rzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), walizki, torby podróż‑
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole
i parasolki, 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 304824
(220) 2017 05 04
(210) 471152
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) LANETTI

(111) 304825
(220) 2017 05 04
(210) 471153
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) LASOCKI
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, aktówki ( wy‑
roby skórzane), zestawy podróżne ( wyroby skórzane), 25 obuwie,
nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 304826
(220) 2017 05 04
(210) 471157
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) sprandi
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.03.23, 26.11.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, aktówki (wy‑
roby skórzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), 25 obuwie,
nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 304827
(220) 2017 05 04
(210) 471160
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) sprandi EARTH GEAR
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnopomarańczowy, beżowy
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.21, 26.04.18
(510), (511) 18 torebki, skóra i imitacje skóry, aktówki (wyroby skó‑
rzane), zestawy (wyroby skórzane), walizki, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki,
25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 304828
(220) 2017 05 04
(210) 471161
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 31
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) LASOCKI YOUNG
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12, 16.01.14, 26.01.10
(510), (511) 18 torebki, skóra i imitacje skóry, aktówki (wyroby skó‑
rzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), walizki, torby podróż‑
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole
i parasolki, 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 304829
(220) 2017 05 04
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 10
(732) KNAPEK MAREK BIAMAR, Skawina, PL.
(540) BiaMar GLUTEN FREE
(540)

(210) 471187

Kolor znaku: biały, brązowy, zielony, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.09,
05.07.02
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej
i preparatów zbożowych, bezglutenowe wyroby piekarnicze: bagiet‑
ki, bułeczki słodkie, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, drożdżówki,
grahamki, kajzerki, krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, bezglu‑
tenowe wyroby ciastkarskie i cukiernicze: babki, babeczki, biszkopty,
ciasta, ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, drożdżówki, gofry,
herbatniki, keksy, krajanki, kremówki, makowce, pączki, pieczywo
cukiernicze, piernik, pierniczki, paluszki waflowe, precelki, rogaliki,
rożki, rurki, serniki, sękacze, szarlotki, torciki, torty, wafle suche i prze‑
kładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane, waflowe torty i torciki,
bezglutenowe.
(111) 304830
(220) 2017 05 04
(210) 471197
(151) 2017 11 21
(441) 2017 08 07
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO OZIMEK K. OZIMEK, R.
OZIMEK, M. OZIMEK SPÓŁKA JAWNA, Stargard, PL.
(540) BREXIT
(510), (511) 29 bekon, hamburgery, kiełbasy wędzone, kiełbasy, kieł‑
baski wieprzowe, kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski do hotdogów,
kiełbasa swojska, kiełbasa pepperoni, kaszanka, kawałeczki bekonu,
mięso i wędliny, mięsa wędzone, mięso w puszce (konserwy), mor‑
tadela, paczkowane mięso, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
pasztety, pasztet z wątróbki, przekąski na bazie mięsa, salami, salce‑
son, szynka, wędliny .
(111) 304831
(151) 2017 11 07

(220) 2017 05 04
(441) 2017 07 24

(210) 471198
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(732) UP&MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Up&More
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, administro‑
wanie odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie pro‑
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, administrowanie przedsiębiorstwem w za‑
kresie metod statystycznych, agencje reklamowe, analiza danych
i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza odbioru reklamy,
analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza w zakresie
marketingu, analizy badań rynkowych, badania działalności gospo‑
darczej i badania rynkowe, badania konsumenckie, badania opinii
publicznej, badania rynku do celów reklamowych, badania rynku
i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketin‑
gowych, badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wizerunku
korporacyjnego, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradz‑
two biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie usług
reklamowych i promocyjnych, dostarczanie informacji gospodar‑
czych i handlowych online, dostarczanie informacji marketingo‑
wych za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketin‑
gowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie, marketing afiliacyjny, marketing bezpo‑
średni, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, mar‑
keting handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń,
marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefo‑
niczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie
kontraktów reklamowych, ocena statystyczna danych marketingo‑
wych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, opracowy‑
wanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie, przeprowa‑
dzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych, planów motywa‑
cyjnych, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie
marketingu, porady w zakresie marketingu, projektowanie badań
marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projekto‑
wanie materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on‑line, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach inter‑
netowych, prowadzenie badań marketingowych, prowadzenie ba‑
dań w dziedzinie public relations, przeprowadzanie badań opinii
publicznej, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą kom‑
puterowej bazy danych, przygotowywanie kampanii reklamowych,
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
planów marketingowych, przygotowywanie prezentacji w celach
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, re‑
klama biznesowych stron internetowych, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów
reklamowych online dla osób trzecich, poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu‑
nikacji, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklamy online, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię‑
biorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, sondowa‑
nie rynku, sporządzanie raportów do celów marketingowych, sta‑
tystyczne badania rynkowe, świadczenie usług w zakresie reklamy
komputerowej, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzi‑
nie mediów społecznościowych, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, usługi agencji reklamowych, usługi badań i analiz ryn‑
kowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczą‑
ce reklamy, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi konsul‑
tacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, usługi marketingowe, usługi marketin‑
gowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingo‑
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi oceny
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rynku, usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi
planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów, społecznościowych, usługi rekla‑
mowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamo‑
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
usługi reklamowe, w tym reklama on‑line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
analiz i badań rynku, usługi w zakresie oceny marki, usługi w za‑
kresie oceny rynku, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi
w zakresie reklamy, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi
zarządzania społecznością online, wynajem przestrzeni reklamo‑
wej w Internecie, zbieranie biznesowych danych statystycznych,
42 badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania
w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dziedzinie
technologii informacyjnej, badania związane z opracowywaniem
oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje doty‑
czące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo w projekto‑
waniu stron internetowych, hosting stron internetowych, hosting
treści multimedialnych dla osób trzecich, kompilacja stron interne‑
towych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, opracowywanie oprogramowania aplikacji na po‑
trzeby dostarczania treści multimedialnych, programowanie apli‑
kacji multimedialnych, programowanie oprogramowania do opra‑
cowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów inter‑
netowych, programowanie oprogramowania do platform inter‑
netowych, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, programowanie oprogramowania do platform
informacyjnych w Internecie, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, programowanie stron internetowych, projek‑
towanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w In‑
ternecie, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron inter‑
netowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamo‑
ści firm, projektowanie nazw firmowych, projektowanie oprogra‑
mowania do smartfonów, projektowanie stron domowych i stron
internetowych, projektowanie stron głównych i witryn interneto‑
wych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
projektowanie znaków towarowych, tworzenie i prowadzenie stron
internetowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie
spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywa‑
nie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowa‑
nia do blogów, tworzenie platform internetowych do handlu elek‑
tronicznego, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób
trzecich, usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów
informacyjnych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in‑
formacyjnej, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem
komputerowym, usługi testowania użyteczności witryn interneto‑
wych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich,
zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządza‑
nie zasobami cyfrowymi.

(111) 304832
(220) 2017 05 04
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) GRAŚ BARTOSZ, Warszawa, PL.
(540) CATHAY ASSOCIATES
(540)

(210) 471220

(531) 26.04.16, 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 45 doradztwo prawne.
(111) 304833
(220) 2017 05 05
(210) 471225
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) MURAPOL HRE

1523

(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnobrązowy
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpiecze‑
nia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem
nieruchomym, 37 usługi budowlane, budowa i naprawy magazynów,
informacja o naprawach, instalowanie i naprawy pieców, instalowa‑
nie i naprawy wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwła‑
maniowych, instalowanie oraz naprawy urządzeń klmatyzacyjnych,
montaż i naprawy instalacji przeciwpożarowych, montaż i naprawy
instalacji gazowych, instalowanie drzwi i okien, 38 telekomunikacja,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 304834
(220) 2017 05 05
(210) 471226
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, granatowy
(531) 26.04.04, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpiecze‑
nia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem
nieruchomym, 37 usługi budowlane, budowa i naprawy magazynów,
informacja o naprawach, instalowanie i naprawy pieców, instalowa‑
nie i naprawy wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwła‑
maniowych, instalowanie oraz naprawy urządzeń klmatyzacyjnych,
montaż i naprawy instalacji przeciwpożarowych, montaż i naprawy
instalacji gazowych, instalowanie drzwi i okien, 38 telekomunikacja,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 304835
(220) 2017 05 04
(210) 471230
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) Wolf GmbH, Mainburg, DE.
(540) PERFEKCYJNIE DOPASOWANY DO CIEBIE. WOLF
(510), (511) 7 pompy do instalacji grzewczych, silniki spalinowe
ze sprzężonymi wymiennikami ciepła do wytwarzania prądu i ciepła
jako kompletne agregaty (ciepłownie blokowe), pompy obiegowe,
9 elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe, sterownicze
i regulacyjne oraz zawory regulacyjne do instalacji grzewczych i re‑
gulatorów grzewczych, żadne z wyżej wymienionych nie są związane
z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, elektryczne/elektro‑
niczne zawory regulacyjne, nie do użytku w związku z urządzeniami
do gotowania ani kuchennymi, przełączniki czasowe automatyczne,
termostaty, nie do użytku w związku z urządzeniami do gotowania
ani kuchennymi, nośniki danych wszelkiego rodzaju, oprogramowa‑
nie komputerowe, elektryczne i elektroniczne instalacje do zdalnego
sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyza‑
cyjnymi, wodociągowymi i wytwarzającymi parę, jak również ko‑
lektorami słonecznymi i układami fotowoltaicznymi, żadne z wyżej
wymienionych nie są związane z urządzeniami do gotowania ani
kuchennymi, aparatura sygnalizacyjna, instalacje fotowoltaiczne
składające się głównie z modułów słonecznych do wytwarzania prą‑
du, konwertery impedancji, urządzenia sterujące i regulujące i części
do nich, akcesoria regulacyjne do instalacji fotowoltaicznych, bloki
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zasilania elektrycznego, 11 urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia, suszenia, zaopatrzenia w wodę i do wytwarzania pary,
w szczególności palniki olejowe, gazowe i dwuskładnikowe oraz nie‑
elektryczne części do nich, z wyjątkiem urządzeń do gotowania, ku‑
chennych i części do nich, instalacje klimatyzacyjne i części do nich,
w szczególności wentylatory, części podgrzewacza, części chłodnicy,
części agregatu myjącego, części mieszające i części powietrza od‑
lotowego, części tłumika, wymienniki ciepła, rotacyjne wymienniki
ciepła, centrale grzewcze, składające się głównie z kotła, palników
olejowych, gazowych lub dwuskładnikowych i/lub kolektorów so‑
larnych, zasobników ciepła, rozdzielaczy hydraulicznych, urządzenia
zapłonowe, nie do użytku w związku z urządzeniami do gotowania
ani kuchennymi, zasobniki ciepła i podgrzewacze wody nie do użyt‑
ku w związku z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, pompy
ciepła (technika grzewcza) nie do użytku w związku z urządzeniami
do gotowania ani kuchennymi, termiczne kolektory solarne oraz
instalacje grzewcze składające się głównie z kolektorów solarnych
i części do nich, urządzenia regulacyjne i zabezpieczające do instala‑
cji i przewodów olejowych i gazowych, wodnych i wodociągowych,
akcesoria regulacyjne i zabezpieczające do przyrządów i przewodów
instalacji grzewczych z kolektorami solarnymi, bojlery, składające się
głównie z wymienników ciepła i zasobników, 37 instalacja, mon‑
taż, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych, wentylacyjnych,
wodociągowych i klimatyzacyjnych, żadne z wyżej wymienionych
nie są związane z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi,
42 doradztwo techniczne oraz planowanie budowlane i konstruk‑
cyjne w zakresie techniki grzewczej, wentylacyjnej, solarnej, foto‑
woltaicznej i klimatyzacyjnej w szczególności do instalacji techniki
grzewczej i klimatyzacyjnej oraz do ich instalacji, montażu, konser‑
wacji i utrzymywania w dobrym stanie, żadne z wyżej wymienionych
nie są związane z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, pro‑
jektowanie konstrukcyjne, przygotowywanie projektów technicz‑
nych, badania i rozwój w zakresie techniki, w szczególności w za‑
kresie techniki grzewczej, wentylacyjnej, solarnej, fotowoltaicznej
i klimatyzacyjnej, wszystkie wyżej wymienione usługi nie są związa‑
ne z urządzeniami do gotowania ani kuchennymi, usługi inżynieryj‑
ne, wykonywanie raportów inżynieryjnych, wynajem, konserwacja,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie progra‑
mów do przetwarzania danych.

(111) 304836
(220) 2017 05 05
(210) 471253
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US.
(540) Lancet Plus‑Jedno cięcie na miotłę i chwasty dwuliścienne!
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do tępienia szkodników, fungicy‑
dy, herbicydy i insektycydy.
(111) 304837
(220) 2017 05 05
(210) 471264
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ESALIENS
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, ad‑
ministrowanie inwestycjami funduszy, administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, administrowanie funduszami powierniczymi, admi‑
nistrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie w zakresie
funduszy powierniczych, administrowanie inwestycjami, administro‑
wanie inwestycjami funduszy, administrowanie planami emerytal‑
nymi, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów
wartościowych, administrowanie funduszami wspólnego inwestowa‑
nia, administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników
alokacja aktywów, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet
lub telefon [home banking], bankowe usługi rozliczeniowe, bankowość
elektroniczna, bankowość online, bankowość prywatna, bankowość
telefoniczna, dokonywanie transakcji finansowych, doradcze usługi za‑
rządzania finansowego, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe
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dotyczące funduszy powierniczych, doradztwo finansowe dotyczące
inwestycji, doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bez‑
gotówkowych transakcji płatniczych, doradztwo i analiza finansowa,
doradztwo finansowe w zakresie planów emerytalnych, elektroniczna
bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość interne‑
towa], elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne transak‑
cje debetowe, elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych,
elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne przyjmowanie płat‑
ności czekowych, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestowanie
funduszy kapitałowych, inwestowanie funduszy wzajemnych, inwe‑
stowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, inwestycje fi‑
nansowe w dziedzinie papierów wartościowych, obsługa programów
oszczędnościowych, obsługa kart do transakcji płatniczych, obsługa
płatności, obsługa poleceń zapłaty, obsługa transakcji finansowych
online, planowanie i zarządzanie finansowe, pośrednictwo dotyczące
papierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo w sprawach inwe‑
stycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, przepro‑
wadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, przygotowywanie
analiz finansowych w zakresie papierów wartościowych, przygotowy‑
wanie analiz finansowych, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, skompu‑
teryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi doradztwa
finansowego, sporządzanie raportów i analiz finansowych, świadcze‑
nie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputero‑
wej lub Internetu, telefoniczne usługi bankowe, transakcje finansowe,
transakcje finansowe i monetarne, transakcje gotówkowe i transakcje
walutowe, tworzenie inwestycyjnych funduszy wzajemnych dla osób
trzecich, udzielanie informacji na temat cen z zakresu inwestycyj‑
nych funduszy wzajemnych, udzielanie informacji online związanych
z kontami inwestycyjnymi, udzielanie informacji związanych z konta‑
mi inwestycyjnymi przez telefon, udzielanie informacji finansowych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony in‑
ternetowej, usługi związane z zarządzaniem funduszami, usługi finan‑
sowych funduszy inwestycyjnych, usługi dotyczące jednostkowych
funduszy powierniczych, usługi w zakresie korporacyjnych funduszy
powierniczych, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy in‑
westycyjnych, usługi finansowo‑inwestycyjne, usługi administracyjne
w zakresie inwestycji, usługi inwestycyjne dla klientów prywatnych,
usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, usługi w zakresie inwesto‑
wania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych,
usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, usługi w zakre‑
sie zarządzania inwestycjami finansowymi, usługi w zakresie inwestycji
w papiery wartościowe, usługi inwestycyjne związane ze zbywalnymi
papierami wartościowymi, usługi planów emerytalnych, usługi finan‑
sowe związane z emeryturami, usługi w zakresie zarządzania aktywa‑
mi, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, usługi informacyjne
dotyczące finansów, świadczone on‑line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośred‑
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi
zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu, usłu‑
gi bankowe opłacania rachunków przez telefon, usługi bankowości
elektronicznej, usługi bankowości komercyjnej online, usługi doradcze
dotyczące finansowania, usługi doradcze związane z inwestycjami,
usługi finansowo‑inwestycyjne, usługi finansowej bankowości osobi‑
stej, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi w zakresie zarządza‑
nia finansami, usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami
oszczędnościowymi, zapewnianie planów emerytalnych, zapewnianie
inwestycyjnych planów oszczędnościowych, zarządzanie funduszem,
zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie funduszem inwesty‑
cyjnym wzajemnym, zarządzanie funduszami typu offshore, zarządza‑
nie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszami dla
klientów prywatnych, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ry‑
zyka, zarządzanie inwestycjami emerytalnymi, zarządzanie portfelem
inwestycyjnym, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie
inwestycjami w akcje, zarządzanie inwestycjami funduszy emerytal‑
nych, zarządzania finansowe zbiorowymi programami inwestycyjnymi,
zarządzanie inwestycjami dla klubów i towarzystw wzajemnych, zarzą‑
dzanie aktywami, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie
aktywami finansowymi, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich,
zarządzanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, zarzą‑
dzanie funduszem inwestycyjno‑kapitałowym, zarządzanie finansami,
zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe
związane z bankowością, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
zapewnianie inwestycyjnych planów oszczędnościowych, finansowe
usługi związane z oszczędnościami.
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(111) 304838
(220) 2017 05 08
(210) 471283
(151) 2017 11 23
(441) 2017 08 07
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) TaoTao harmonia smaków Sos Sojowy Soy Sauce Szójamártás nr1
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, czarny, brązowy, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15, 11.03.05
(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przy‑
prawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie,
sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku
do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja handlowa, promo‑
cja sprzedaży artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachet‑
niaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, usługi organizo‑
wania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku
do potraw, przypraw w płynie, sosów.
(111) 304839
(220) 2017 05 08
(210) 471285
(151) 2017 11 23
(441) 2017 08 07
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KACZKA ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KACZKI ŁAGODNA DUCK FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony, pomarańczowy, czarny,
ciemnozielony, żółty, jasnożółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.11, 11.03.20, 05.09.06, 08.07.03, 08.07.01
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składni‑
ki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa,
koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy
w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za po‑
średnictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
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publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.

(111) 304840
(220) 2017 05 08
(210) 471288
(151) 2017 11 23
(441) 2017 08 07
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) TaoTao harmonia smaków Sos Sojowy Ciemny Dark Soy
Sauce Sōtét Szójamártás
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, czarny, brązowy, beżowy
(531) 11.03.05, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawo‑
we uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy
dodatki smakowe, sosy do makaronów, sosy do ryżu, 35 sprzedaż hur‑
towa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artyku‑
łów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw,
przypraw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności gospo‑
darczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie,
sosów, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożyw‑
czych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalnościowych, re‑
klama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych dotyczących artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachet‑
niaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.
(111) 304841
(220) 2017 05 08
(210) 471308
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 PIĘĆ SMAKÓW ZUPA BŁYSKAWICZNA
LEKKO PIKANTNA FIVE SPICES INSTANT NOODLE SOUP (SLIGHTLY
HOT)
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, czerwony, czarny, żółty, jasnożółty,
zielony, szary
(531) 29.01.15, 25.01.05, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 08.07.01,
08.07.03, 05.09.21, 26.04.04, 26.04.22, 05.09.15, 27.05.01, 05.11.01
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
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Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wy‑
staw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyska‑
wicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tek‑
stów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamo‑
wych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.

(111) 304842
(220) 2017 05 08
(210) 471309
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 KURCZAK PIECZONY ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA LEKKO PIKANTNA BARBECUE CHICKEN
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (SLIGHTLY HOT)
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, czerwony, biały, czarny, żółty,
jasnożółty, zielony, jasnozielony
(531) 25.01.05, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 29.01.15, 27.05.01,
26.04.04, 26.04.22, 08.07.01, 08.07.03, 05.09.06, 05.09.08, 05.09.15,
05.03.11
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składni‑
ki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa,
koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy
w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za po‑
średnictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 304843
(220) 2017 05 08
(210) 471311
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 POMIDOROWA PO AZJATYCKU ZUPA
BŁYSKAWICZNA ŁAGODNA TOMATO INSTANT NOODLE SOUP
(MILD)
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, czarny, żółty,
jasnoczerwony, jasnozielony, jasnożółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.22, 25.01.05, 11.03.08,
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11.03.11, 11.03.20, 08.07.01, 08.07.03, 05.09.08, 05.09.17
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składni‑
ki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa,
koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy
w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za po‑
średnictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 304844
(220) 2017 05 08
(210) 471312
(151) 2017 11 22
(441) 2017 07 31
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 TOM YUM KREWETKOWA TAJSKA ZUPA
BŁYSKAWICZNA O SMAKU KREWETKOWYM OSTRA TOM YUM
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (HOT)
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, czerwony, czarny, żółty, jasnożółty,
zielony, jasnozielony, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.22, 25.01.05, 11.03.08,
11.03.11, 11.03.20, 08.07.01, 08.07.03, 03.09.16, 05.09.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składni‑
ki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa,
koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy
w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za po‑
średnictwem Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościo‑
wych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych.
(111) 304845
(220) 2017 05 07
(210) 471321
(151) 2017 11 07
(441) 2017 07 24
(732) IMPREFARB FABRYKA FARB SPÓŁKA JAWNA DĄBROWSCY,
Gałczewko, PL.
(540) F IMPREFARB
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 2 utrwalacze do akwareli, alizaryna jako barwnik, farby
do aluminium, taśmy antykorozyjne, asafetyda [gumożywice], lakier
do asfaltu, auramina [barwniki], farby bakteriobójcze, drewno
do barwienia, barwniki, barwniki anilinowe, barwniki do likierów,
bejce, bejce do drewna, bezwodnik tytanu [pigment], biel cynkowa
[pigment], biele [barwniki lub farby], biel ołowiana, lakier bitumiczny,
proszek brązujący [malowanie], farby stosowane w ceramice, biel
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cynkowa [pigment], czernidła [barwniki lub farby], barwniki do drew‑
na, oleje do konserwacji drewna, podkłady do drewna [malowanie,
lakierowanie], preparaty do konserwacji drewna, drewno barwiące,
ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie [lakiery], emalie do malowa‑
nia, emulsje srebrne [pigmenty], platyna lśniąca jako farba [stosowa‑
na w ceramice], farbki [barwniki lub farby], rozcieńczalniki do farb,
spoiwa do farb, farby, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drew‑
na [bejce], farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw
zanieczyszczeniom, farby wodne klejowe lub kazeinowe, folie meta‑
liczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra [ar‑
kusze], fustina [barwnik], indygo [barwnik], kalafonia, karbonyl
do konserwacji drewna, koloranty, kopal, koszenila (karmin-), kreozot
do ochrony drewna, powłoki do krycia smołą [farby], lakier kopalowy,
lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery do powlekania brązem,
mastyks [żywica naturalna], preparaty zapobiegające matowieniu
metali, metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i arty‑
stów, folie metalowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy I artystów,
minia, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, czerwień
ołowiana, ołowiana czerwień [minia], ołowiana pomarańcz [glejta],
pasta srebrna, pigmenty, platyna lśniąca [farba stosowana w cerami‑
ce], platyna lśniąca [stosowana w ceramice], powłoki [farby], powłoki
do krycia dachów [farby], preparaty zabezpieczające do metali, me‑
tal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, proszek
brązowy [mieszanina proszku miedzianego i proszku cynowego],
proszek glinu do malowania, proszki do srebrzenia, smary przeciwr‑
dzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą roztwór wapna ga‑
szonego w wodzie, sadza [barwnik], sadza [pigment], sadza piecowa
[barwnik], sandarak, ziemia sjeńska, spoiwa do farb, błyszczące sre‑
bro [farba stosowana w ceramice], emulsje srebrne, folie srebrne [ar‑
kusze], srebro błyszczące [ceramika], sumak do lakierów, sykatywy
[środki wysuszające] do farb, szafran [barwnik], szelak [gumilaki],
szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, ter‑
pentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek kobaltu [barwnik], bezwod‑
nik tytanu [pigment], utrwalacze [lakiery], wapno gaszone [roztwór
wodny], zagęszczacze do barwników, zagęszczacze do farb, złocenia,
złoto lśniące [do wyrobów ceramicznych], żywice naturalne w stanie
surowym, 17 akrylowe żywice [półprodukty], izolatory do przewo‑
dów elektrycznych), farby izolacyjne, materiały filtracyjne [półpro‑
dukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych], przyciemnia‑
jące folie do okien [zabarwione], folie metalowe izolacyjne, folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, substancje do izolacji przeciwwilgo‑
ciowej budynków, folie izolacyjne, farby izolacyjne, oleje izolacyjne,
rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy
izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, filc izolacyjny, papier
izolacyjny, lakier izolacyjny, izolatory, izolatory do kabli, kauczuk cie‑
kły [depolimeryzowany], kauczuk syntetyczny, kit, porycia z kory jako
izolacja akustyczna, korki gumowe, materiały przeciw stratom ciepła
w kotłach, azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, lateks [guma], liny
gumowe, materiały ciepłochronne, mika, surowiec lub półprodukt,
wełna mineralna [izolator], niemetalowe osłony do rur, ograniczniki
gumowe, okładziny do sprzęgieł, podkładki z gumy lub fibry, węże
do podlewania, uszczelki do połączeń, związki chemiczne do uszczel‑
niania przecieków, przewody giętkie niemetalowe, przędza elastycz‑
na nie do celów włókienniczych, opaski przylepne nie do użytku biu‑
rowego, medycznego czy domowego, taśmy przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, roztwór kauczukowy,
uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur nieme‑
talowych, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, medycz‑
nego czy domowego, niemetalowa armatura do przewodów sprężo‑
nego powietrza, surowa lub półprzetworzona guma, żywice
syntetyczne [półprodukty], wata szklana do izolacji, włókno szklane
do izolacji, sztuczne żywice [półprodukty], tkaniny z włókna szklane‑
go do izolacji, oleje izolacyjne do transformatorów, włókna z two‑
rzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne półprze‑
tworzona, uszczelki, materiały uszczelniające, substancje
uszczelniające do połączeń, taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
pierścienie uszczelniające, materiały na uszczelnienia okien i drzwi,
wełna żużlowa [izolator], włókna węglowe nie do celów włókienni‑
czych, węże gaśnicze, węże z materiałów tekstylnych, substancje
do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, arkusze z wiskozy nie do pa‑
kowania, arkusze z wiskozy nie do zawijania [pakowania], tkaniny
z włókien szklanych do izolacji, włókno szklane do izolacji, uszczel‑
nienia wodoodporne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia
do złącz rozprężnych, materiały do wypychania z gumy lub z two‑
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rzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucz‑
nych, zaprawy izolacyjne, zawory klapowe gumowe, zawory z kau‑
czuku naturalnego lub z fibry, niemetalowe zbrojenia do rur, zderzaki
amortyzujące gumowe, druty do zgrzewania z tworzyw sztucznych,
niemetalowe złączki rur, żywice sztuczne, 19 altany [konstrukcje], as‑
falt, nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbesto‑
wy, balustrady, baraki, baseny kąpielowe [konstrukcje niemetalowe],
belki policzkowe/wangi [części schodów] niemetalowe, beton, nie‑
metalowe szalunki do betonu, betonowe elementy budowlane,
szkło bez odpryskowe, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie,
bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, tektura budowlana [asfalto‑
wana], drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane,
niemetalowe płyty budowlane, szkło budowlane, niemetalowe ma‑
teriały budowlane, kamień budowlany, niemetalowe elementy kon‑
strukcyjne dla budownictwa, niemetalowe budynki przenośne, glina
ceglarska, cegły, cement, płyty cementowe, cementowe powłoki
ognioodporne, chlewy, niemetalowe przewody ciśnieniowe, kro‑
kwie dachowe, łupki dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe, da‑
chówki holenderskie [esówki, holenderki], dachówki niemetalowe,
niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, deski [drewno budow‑
lane], niemetalowe rury drenażowe, drewniane forniry, drewniane
półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno częściowo obrobio‑
ne, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drew‑
no na profile, drewno obrobione, drewno użytkowe, arkusze i pasy
z tworzyw sztucznych do znakowania drogi, materiały do budowy
i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzchni drogi, materiały wią‑
żące do naprawy drogi, odblaskowe nawierzchnie drogowe, nieme‑
talowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, drzwi niemeta‑
lowe, niemetalowe futryny drzwiowe, niemetalowe ościeżnice
drzwiowe, niemetalowe płyty drzwiowe, dźwigary niemetalowe,
niemetalowe wykończeniowe elementy budowlane, figurki [posąż‑
ki] z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, drewno
na fornir, forniry, geotekstylia, gips, glina, glina ceglarska, granit, gra‑
nulat szklany do znakowania dróg, niemetalowe profile do gzymsów,
gzymsy niemetalowe, drzwi niemetalowe harmonijkowe, szkło izola‑
cyjne [budownictwo], materiały wiążące do produkcji kamieni, ka‑
mienie żaroodporne, kamień, kamień żużlowy, rury kamionkowe,
kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimaty‑
zacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, drewno
na klepką bednarską, kruszywo klinkierowe, obudowy kominkowe,
kominki, niemetalowe deflektory kominowe, niemetalowe nasady
kominowe, niemetalowe przedłużacze kominowe, niemetalowe
trzony kominowe, kominy niemetalowe, niemetalowe elementy kon‑
strukcyjne dla budownictwa, korek [sprasowany], kostka brukowa
drewniana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda [su‑
rowiec], kryształ górski, krzemionka, ksylolit, niemetalowe kształtki
rurowe rozgałęzieniowe, kształtowniki niemetalowe, kwarc, legary
kolejowe niemetalowe, listwy niemetalowe, murowane skrzynki
na listy, łupek twardy, dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement
magnezjowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel
wapienny, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, niemetalowe masz‑
ty dla linii elektroenergetycznych, niemetalowe materiały budowla‑
ne, niemetalowe moskitiery, mozaiki dla budownictwa, nadproża
niemetalowe, nawierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe,
niemetalowe oblicówki dla budownictwa, drogowe niemetalowe
bariery ochronne, niemetalowe formy odlewnicze, niemetalowe słu‑
py ogłoszeniowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budow‑
lane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia
żeberkowane niemetalowe, niemetalowe ramy okienne, szkło okien‑
ne dla budownictwa, szkło okienne, z wyjątkiem stosowanego w po‑
jazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, niemetalowe
okrycia dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, pak, cement
do budowy paleniska, palisady niemetalowe, papa, parkiety, płytki
parkietowe, niemetalowe urządzenia do parkowania rowerów, pia‑
sek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa,
cement do budowy pieca hutniczego, niemetalowe płoty, parkany,
niemetalowe płytki dla budownictwa, niemetalowe płytki podłogo‑
we, niemetalowe płyty budowlane, drogowe płyty odblaskowe, pły‑
ty niemetalowe, podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski
podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, podpory niemetalowe,
podpory niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, nieme‑
talowe pokrycia dla budownictwa, powłoki [materiały budowlane],
niemetalowe profile dla budownictwa, wanienki dla ptaków [kon‑
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strukcje niemetalowej, ptaszarnie niemetalowe [konstrukcje], nieme‑
talowe rury spustowe, rury sztywne, niemetalowe [budownictwo],
niemetalowe rury wodociągowe, rusztowania niemetalowe, rynny
niemetalowe, schodnie niemetalowe, niemetalowe schody jako
stopnie, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne,
sklejka, niemetalowe okna skrzynkowe, słupy cementowe, niemeta‑
lowe słupy dla linii elektroenergetycznych, słupy niemetalowe, smo‑
ła, smoła powęglowa, smołowane taśmy dla budownictwa, stajnie,
niemetalowe belki stropowe, sufity niemetalowe, tablice sygnaliza‑
cyjne nieświecące, niemechaniczne. niemetalowe, szalówki [ciesiel‑
stwo], niemetalowe szalunki do betonu, kruszywo szamotowe żaro‑
odporne, granulat szklany do znakowania dróg, niemetalowe ramy
dla szklarnie, niemetalowe szklarnie przenośne, szkło alabastrowe,
szkło walcowane [okienne] dla budownictwa, szkło witrażowe,
sztuczny kamień, szyny winylowe [materiały budowlane], niemetalo‑
we ścianki palowe, niemetalowe ścianki szczelne, niemetalowe po‑
krycia ścienne, niemetalowe płytki ścienne dla budownictwa, nieme‑
talowe okładziny ścienne dla budownictwa, tarcica, tektura
budowlana, terakota, tłuczeń, trzcina [materiał budowlany], tuf wa‑
pienny, tynk, margiel wapienny, wapień, wapno, materiały wiążące
do produkcji brykietów, niemetalowe pokrywy do włazów, niemeta‑
lowe i nie z tworzyw sztucznych zawory wodociągowe, wolnostojące
niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, niemetalowe
wykładziny dla budownictwa, wykończeniowe, niemetalowe ele‑
menty dachów, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmu‑
ru, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, zawory przewodów
drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki
murowane, niemetalowe zbrojenia dla budownictwa, znaki drogowe
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe, nie‑
świecące, niemechaniczne, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nie‑
tekstylne, żaluzje niemetalowe, żużel [materiał budowlany], kamień
żużlowy, żwir, żwir gruboziarnisty, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób czę‑
sto podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute‑
rowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re‑
jestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bez‑
pośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pro‑
gnozy ekonomiczne, fakturowanie, fotokopiowanie, informacje i po‑
rady handlowe udzielane konsumentom [punkty informacji konsu‑
menckiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, infor‑
macja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji han‑
dlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zle‑
cenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiory‑
sów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymali‑
zacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz‑
nesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa‑
rów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą
poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu teleza‑
kupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projekto‑
wanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań po‑
datkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komuni‑
katów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, re‑
klama on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
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telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, spo‑
rządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo‑
wych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hur‑
towa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenogra‑
fia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, tele‑
foniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], tele‑
marketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks‑
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do ce‑
lów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po‑
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują‑
cymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednic‑
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglą‑
du prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace 35 biurowe],
usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań
[prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za‑
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakre‑
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakre‑
sie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic re‑
klamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem foto‑
kopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów rekla‑
mowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień handlowych.

(111) 304846
(220) 2017 05 08
(210) 471343
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Leasing Finanse
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 19.03.01, 26.01.01, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi informacyjne dla konsumentów, usługi aukcyj‑
ne, usługi w zakresie licytacji, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z do‑
stępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych,
prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych,
usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usłu‑
gi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych,
usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatni‑
czych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kre‑
dytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego,
usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udziela‑
nia kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych,
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsu‑
menckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności
finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie
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analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwe‑
stycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie
programów oszczędzania, usługi administrowania kredytami i po‑
życzkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa,
obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubez‑
pieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi
deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyski‑
wanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nierucho‑
mego, usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzeda‑
ży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośred‑
nictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów
zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, doładowywania tele‑
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie‑
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in‑
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy. operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso‑
wej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne,
usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, finansowanie i organi‑
zowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej: udostępnianie
funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę.

(111) 304847
(220) 2017 05 08
(210) 471344
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Agencja Ubezpieczeniowa
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 19.03.01, 26.01.01, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośred‑
nim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, ban‑
kowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie ra‑
chunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji
finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart
kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące
kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozlicza‑
nie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub
płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi dorad‑
cze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów,
usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w za‑
kresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego,
usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finanso‑
wych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy
inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, two‑
rzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów
oszczędzania, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hi‑
potecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, leasing, faktoring, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi po‑
średnictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie
kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finanso‑
wych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego,
usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi
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nabywania wierzytelności, doładowywania telefonów przez Internet
na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe,
udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów
wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa
giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych
i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościo‑
wych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji i dotyczących
inwestycji i giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy
i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finan‑
sowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne:
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradz‑
two ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpiecze‑
niowe, organizowanie ubezpieczenia, usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń, badania dotyczące ubezpieczeń: zarządzanie portfe‑
lami ubezpieczeń: administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
wyceny dla celów ubezpieczeniowych, informacje w sprawach ubez‑
pieczeń, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi wy‑
ceny, regulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania roszczeń
ubezpieczeniowych, obsługa roszczeń ubezpieczeniowych: rozli‑
czanie roszczeń ubezpieczeniowych, administrowanie roszczeniami
ubezpieczeniowymi, usługi kredytowe w zakresie płacenia składek
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie likwidacji szkód z tytułu ubez‑
pieczenia, 45 usługi prawne: doradztwo prawne, porady prawne:
opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi prawne
w zakresie finansów i ubezpieczeń, usługi w zakresie dochodzenia
roszczeń ubezpieczeniowych: usługi wykrywania oszustw w dziedzi‑
nie ubezpieczeń.

(111) 304848
(220) 2017 05 09
(210) 471350
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) ŁUCZAK WOJCIECH ADAM ŻARNECKI TOMASZ CENTRUM
ROLNICZE AVENA SPÓŁKA CYWILNA, Szulec, PL.
(540) ZIARNO KTÓRE ROŚNIE
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty, czerwony, czarny
(531) 03.13.09, 05.07.02, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 nasiona, ziarno siewne.
(111) 304849
(220) 2017 05 09
(210) 471352
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN.
(540)
(540)

(531) 12.01.09, 16.01.14, 27.05.21
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy kompute‑
rowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], nadajniki sygnałów
elektronicznych, zestawy telefoniczne, nadajniki‑ odbiorniki radiowe,
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, smartfony, telefony komórko‑
we, telefony bezprzewodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług
poczty elektronicznej [email], udzielanie informacji dotyczących te‑
lekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
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usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, ko‑
munikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, transmi‑
sja danych, telekomunikacja radiowa.

(111) 304850
(220) 2017 05 09
(210) 471353
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN.
(540) CooTel
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy kompute‑
rowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], nadajniki sygnałów
elektronicznych, zestawy telefoniczne, nadajniki‑ odbiorniki radiowe,
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, smartfony, telefony komórko‑
we, telefony bezprzewodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług
poczty elektronicznej [email], udzielanie informacji dotyczących te‑
lekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, ko‑
munikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, transmi‑
sja danych, telekomunikacja radiowa.
(111) 304851
(220) 2017 05 09
(210) 471359
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN.
(540)
(540)

(531) 01.15.03, 23.01.07, 26.04.03, 26.03.05, 26.02.07
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy kompute‑
rowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], nadajniki sygnałów
elektronicznych, zestawy telefoniczne, nadajniki odbiorniki radiowe,
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, smartfony, telefony komórko‑
we, telefony bezprzewodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług
poczty elektronicznej [email], udzielanie informacji dotyczących te‑
lekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, ko‑
munikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, transmi‑
sja danych, telekomunikacja.
(111) 304852
(220) 2017 05 10
(210) 471456
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Pigmenty dyspersyjne
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycz‑
nych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre‑
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką‑
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepara‑
ty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czysz‑
czenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna‑
mi kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
lecznicze do kąpieli.

(111) 304853
(220) 2017 05 09
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) ALDIK NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) aldik SUPERMARKET
(540)
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(210) 471364

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 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 kon‑
cesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, informacja han‑
dlowa i doradztwo dla konsumentów – usługi informacji handlowej,
usługi agencji importowo‑eksportowych, zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w dziedzi‑
nie żywności i napojów, sprzedaż hurtowa i detaliczna chemikaliów,
materiałów klejących, farb, pokostów, lakierów, preparatów przeciw‑
rdzewnych, bejc, sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów wybiela‑
jących i innych substancji stosowanych w praniu, preparatów czysz‑
czących, 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 die‑
ty, 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 deta‑
liczna 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, kompute‑
rów, aparatów do gaszenia ognia, sprzedaż hurtowa i detaliczna ar‑
tykułów ortopedycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń
oświetleniowych, grzewczych, do wytwarzania pary, do gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, do zaopatrywania w wodę i do ce‑
lów sanitarnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna rowerów, części
i oprzyrządowania do pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna biżu‑
terii, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, instru‑
mentów muzycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna toreb do pa‑
kowania, druków, książek, serwetek i obrusów z papieru, chusteczek
do nosa z papieru, papieru toaletowego, materiałów drukowanych,
materiałów piśmiennych, materiałów dla artystów, artykułów biuro‑
wych, 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, para‑
soli, artykułów sportowych, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz,
sprzedaż hurtowa i detaliczna przyborów stosowanych w gospodar‑
stwie domowym i w kuchni, grilli, pojemników, grzebieni i gąbek,
szczotek i pędzli, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów do czysz‑
czenia, 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 gło‑
wy, 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 hur‑
towa i detaliczna przyborów ogrodniczych, produktów i nasion rol‑
niczych, ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców i warzyw, nasion,
roślin, karmy dla zwierząt, słodu, sprzedaż hurtowa i detaliczna ty‑
toniu, artykułów dla palaczy, artykułów na przyjęcia i uroczystości,
artykułów dekoracyjnych, świec, kostiumów karnawałowych, masek,
sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów farmaceutycznych, wete‑
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
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(111) 304854
(220) 2017 05 09
(210) 471366
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN.
(540) XINWEI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy kompute‑
rowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], nadajniki sygnałów
elektronicznych, zestawy telefoniczne, nadajniki odbiorniki radiowe,
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, smartfony, telefony komórko‑
we, telefony bezprzewodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług
poczty elektronicznej [email], udzielanie informacji dotyczących te‑
lekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, ko‑
munikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, transmi‑
sja danych, telekomunikacja radiowa.
(111) 304855
(220) 2017 05 09
(210) 471368
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) Beijing Xinwei Telecom Technology Inc., Beijing, P.R., CN.
(540)
(540)

(531)
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy kompute‑
rowe ładowalne z Internetu [oprogramowanie], nadajniki sygnałów
elektronicznych, zestawy telefoniczne, nadajniki odbiorniki radiowe,
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, smartfony, telefony komórko‑
we, telefony bezprzewodowe, 38 usługi telefoniczne, usługi telefonii
komórkowej, usługi telefonii i telefonii mobilnej, świadczenie usług
poczty elektronicznej [email], udzielanie informacji dotyczących te‑
lekomunikacji, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, ko‑
munikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, transmi‑
sja danych, telekomunikacja radiowa.
(111) 304856
(220) 2017 05 09
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) HerbiGel
(540)
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maceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma‑
ceutycznych, środki uśmierzające.

(111) 304857
(220) 2017 05 09
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 17
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProSugar
(540)

(210) 471408

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabety‑
ków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry,
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migre‑
nie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspo‑
kojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczysz‑
czające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe pre‑
paraty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty far‑
maceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farma‑
ceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 304858
(220) 2017 05 09
(210) 471425
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) RZETELNA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) R§R Rzetelny Regulamin
(540)

(210) 471395

Kolor znaku: różowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabety‑
ków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry,
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migre‑
nie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspo‑
kojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczysz‑
czające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe pre‑
paraty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty far‑

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, biały, czarny
(531) 26.01.04, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.14, 24.17.25
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania bizne‑
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie or‑
ganizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga‑
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej] optymalizacja stron internetowych, organizowa‑
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne‑
sowej, 41 hazard, informacja o edukacji, komputerowe przygoto‑
wanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semina‑
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, pisanie scenariu‑
szy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż
reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on
‑line elek‑
tronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych
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niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da‑
nych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, prze‑
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 45 badania prawne,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, monito‑
rowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa praw‑
nego, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywne‑
go rozwiązywania sporów, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościo‑
wych on‑line, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, wynajem nazw domen internetowych.

(111) 304859
(220) 2017 05 09
(210) 471426
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) RZETELNA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) R§G Rzetelna Grupa
(540)

Kolor znaku: złoty, żółty, biały, czarny
(531) 24.17.25, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania bizne‑
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie or‑
ganizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie orga‑
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej] optymalizacja stron internetowych, organizowa‑
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne‑
sowej, 41 hazard, informacja o edukacji, komputerowe przygoto‑
wanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semina‑
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, pisanie scenariu‑
szy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż
reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on
‑line elek‑
tronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da‑
nych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, prze‑
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 45 badania prawne,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, monito‑
rowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa praw‑
nego, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywne‑
go rozwiązywania sporów, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościo‑
wych on‑line, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, wynajem nazw domen internetowych.
(111) 304860
(220) 2017 05 09
(210) 471428
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EBT EvidenceBasedTreatment

Nr 4/2018

(540)

Kolor znaku: biały, zielony, szary
(531) 19.13.21, 26.13.25, 26.05.08, 26.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy‑
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa‑
rzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 pa‑
pier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędz‑
le do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrzą‑
dów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w in‑
nych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, dzia‑
łalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi wetery‑
naryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 304861
(220) 2017 04 05
(210) 470017
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) FLOSLEK ARNICA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olej‑
ki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom
skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zę‑
bów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby do włosów, 5 kosme‑
tyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla
celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermoko‑
smetyki do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielę‑
gnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzy‑
biczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 304862
(220) 2017 04 05
(210) 470018
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) FLOSLEK COLLAGEN UP
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olej‑
ki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom
skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zę‑
bów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby do włosów, 5 kosme‑
tyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla
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celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermoko‑
smetyki do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielę‑
gnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzy‑
biczne, preparaty antybakteryjne.

(111) 304863
(220) 2017 04 05
(210) 470037
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) WHITE & BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olej‑
ki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom
skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zę‑
bów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby do włosów, 5 kosme‑
tyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla
celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermoko‑
smetykl do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielę‑
gnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzy‑
biczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 304864
(220) 2017 04 05
(210) 470039
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) FLOSLEK POLLUTION ANTI
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olej‑
ki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom
skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zę‑
bów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby do włosów, 5 kosme‑
tyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla
celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermoko‑
smetyki do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielę‑
gnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzy‑
biczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 304865
(220) 2017 04 05
(210) 470046
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) Snake effect technology
(540)

(531) 27.05.01, 03.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upięk‑
szające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki ete‑
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ryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrnia‑
jące, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmety‑
ki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry,
kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów,
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do ce‑
lów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farma‑
ceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji
włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(111) 304866
(220) 2017 04 05
(210) 470048
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) FLOSLEK CAPILLARIES PRO
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upięk‑
szające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki ete‑
ryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrnia‑
jące, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmety‑
ki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry,
kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów,
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do ce‑
lów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farma‑
ceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji
włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 304867
(220) 2017 04 05
(210) 470052
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 03
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) ESSENZA AGE REDUCTOR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upięk‑
szające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki ete‑
ryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki
do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrnia‑
jące, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmety‑
ki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry,
kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów,
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do ce‑
lów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farma‑
ceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji
włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 304868
(220) 2017 05 10
(210) 471458
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Cząstki biozgodne
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki,
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peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycz‑
nych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, pre‑
paraty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i ką‑
pieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, prepara‑
ty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czysz‑
czenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płyna‑
mi kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
lecznicze do kąpieli.

(111) 304869
(220) 2017 05 10
(210) 471460
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 10
(732) JANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stara Tuchorza, PL.
(540) Jantex GROUP
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 suszone grzyby jadalne, przetworzone owoce wa‑
rzywa i grzyby, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, 30 dania
gotowe suche lub w płynie zawierające głównie produkty zbożowe,
zioła suszone, zioła przetworzone, przyprawy, 31 świeże grzyby,
nieprzetworzone grzyby, świeże owoce, nieprzetworzone jagody,
warzywa i zioła, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
suszone grzyby jadalne, przetworzone owoce warzywa i grzyby,
warzywa suszone, warzywa liofilizowane, dania gotowe suche lub
w płynie zawierające głównie produkty zbożowe, zioła suszone, zioła
przetworzone, przyprawy, świeże grzyby, nieprzetworzone grzyby,
świeże owoce, nieprzetworzone jagody, warzywa i zioła, 39 usługi
transportowe, usługi spedycyjne, usługi pakowania, usługi magazy‑
nowe, 40 przetwarzanie żywności, konserwowanie żywności.
(111) 304870
(220) 2017 05 11
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) MODOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) modoline
(540)

(210) 471493

Kolor znaku: biały, szary, pomarańczowy
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki,
bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T‑shirty, bandany
na szyję, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, plastrony, muszki, suk‑
nie, sukienki, rękawiczki, marynarki, spodnie, garnitury, kamizelki,
wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze,
staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów,
podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały, etole,
getry, kapelusze, czapki, odzież sportowa, obuwie sportowe, stro‑
je i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, leginsy, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy,
skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy,
pasy i paski z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprzedaży hurto‑
wej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej za pośrednictwem Internetu odzieży, obu‑
wia, nakryć głowy, usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży,
obuwia, nakryć głowy, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii
publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy to‑
warów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
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wszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami.

(111) 304871
(220) 2017 05 11
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) MODOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) RED 5 by anja
(540)

(210) 471497

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki,
bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T‑shirty, bandany
na szyję, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, plastrony, muszki, suk‑
nie, sukienki, rękawiczki, marynarki, spodnie, garnitury, kamizelki,
wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze,
staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów,
podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały, etole,
getry, kapelusze, czapki, odzież sportowa, obuwie sportowe, stro‑
je i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, leginsy, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy,
skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy,
pasy i paski z materiałów tekstylnych, 35 usługi sprzedaży hurto‑
wej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej za pośrednictwem Internetu odzieży, obu‑
wia, nakryć głowy, usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży,
obuwia, nakryć głowy, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii
publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy to‑
warów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami.
(111) 304872
(220) 2017 05 11
(151) 2017 10 31
(441) 2017 07 10
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KU GO PERCUSSION
(540)

(210) 471512

(531) 03.05.19, 22.01.01, 27.05.01
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, bębny, dzwonki ręczne,
dzwonki rurowe, gongi, kastaniety, pałeczki perkusyjne, talerze,
tamburyny, tam‑tamy, trójkąty, 35 sprzedaż instrumentów muzycz‑
nych, handel detaliczny instrumentami muzycznymi, marketing
instrumentów muzycznych, reklama i prezentacja w mediach w ce‑
lach sprzedaży detalicznej instrumentów muzycznych, patronat
nad wydarzeniami artystycznymi, impresariat w działalności arty‑
stycznej.
(111) 304873
(220) 2017 05 11
(210) 471532
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 31
(732) KAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) nutia
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(540)

(531) 05.07.06, 11.03.01, 26.04.01, 26.05.16, 27.05.01
(510), (511) 29 półprodukty z różnych orzechów do produkcji lodów
i dla cukiernictwa.
(111) 304874
(220) 2017 05 12
(210) 471565
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) USŁUGI SAMOCHODOWE GRUPA JANISZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszcz Gdański, PL.
(540) JANISZ
(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie reklamy sprzedaży
towarów i sklepów z częściami i akcesoriami w branży samochodo‑
wej, usługi sprzedaży pojazdów samochodowych, usługi w zakresie
informacji gospodarczej dostarczającej technik samochodowych,
świadczenie usług reklamowych na rzecz osób trzecich co do moż‑
liwości wynajmu środków transportu samochodowego, usługi w za‑
kresie badań marketingowych świadczone poprzez komputerowe
bazy danych dla potrzeb sprzedaży towarów i sklepów z częściami
i akcesoriami w branży samochodowej, oraz sprzedaży usług serwi‑
sowych w branży motoryzacyjnej, usługi w dziedzinie administro‑
wania działalnością gospodarczą w branży motoryzacyjnej, usługi
konsultacyjne dotyczące zarządzania serwisami motoryzacyjnymi,
usługi wyceny działalności gospodarczej w dziedzinie motoryza‑
cji, usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej
w dziedzinie motoryzacji, usługi planowania zasobów przedsiębior‑
stwa w zakresie części do pojazdów samochodowych dla potrzeb
floty samochodowej, usługi specjalistów w dziedzinie wydajności
w branży usług motoryzacyjnych, doradztwo w dziedzinie zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą w branży usług motoryzacyjnych,
usługi sklepu, hurtowni lub składu konsygnacyjnego oferującego
części i usługi samochodowe, 36 usługi informacyjne dotyczące nie‑
ruchomości i ubezpieczeń, usługi administrowania majątkiem nieru‑
chomym osób trzecich, oraz administrowania środkami transportu
lądowego o znacznej wartości, usługi agencji celnej w zakresie obro‑
tu środkami transportu lądowego o znacznej wartości, usługi agen‑
cji kredytowej w zakresie nabywania przez osoby trzecie środków
transportu lądowego, usługi agencji mieszkaniowej, usługi agencji
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi doradztwa finan‑
sowego w sprawach obrotu środkami transportu lądowego, doradz‑
two w sprawach ubezpieczeniowych środków transportu lądowego
o znacznej wartości, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi
dzierżawy środków transportu lądowego, usługi finansowania poży‑
czek na zakup środków transportu lądowego, usługowa informacja
o dostępnych wariantach ubezpieczenia komunikacyjnego, usługi
udzielania kredytów ratalnych, usługi szacowania i wyceny mająt‑
ku nieruchomego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi zawiera‑
nia umów ubezpieczenia od wypadków, usługi w zakresie likwidacji
szkód komunikacyjnych, wycena antycznych środków transportu
lądowego, wycena majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
mieszkań, wynajmowania pomieszczeń biurowych i nieruchomo‑
ści, informacja o powyższych usługach, 37 usługi wulkanizacyjne
i bieżnikowanie opon, usługowa budowa pawilonów i stacji obsłu‑
gi samochodów, usługi budownictwa przemysłowego, usługowe
czyszczenie pojazdów, usługowa eliminacja zakłóceń w instalacji
elektrycznej pojazdów samochodowych, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn i urządzeń służących do eksploatacji stacji ob‑
sługi samochodów, instalowanie i naprawa elektrycznych urządzeń
w samochodach, instalowanie i naprawy samochodowych alarmów
przeciw włamaniom, instalowanie oraz naprawa samochodowych
urządzeń klimatyzacyjnych, usługowe instalowanie, konserwacja,
programowanie i naprawy komputerów samochodowych i kompu‑
terów diagnostycznych w stacjach obsługi samochodów, usługowe
lakierowanie pojazdów samochodowych, usługowy montaż i napra‑
wy instalacji ogrzewania w pojazdach samochodowych, usługowy
montaż i naprawa silników samochodowych, usługowe mycie po‑
jazdów, usługi naprawy pojazdów, usługi naprawy tapicerski samo‑
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chodowej, usługowe smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi
samochodów, usługi wykonawstwa budowlanego, usługi zabezpie‑
czania pojazdów przed korozją, informacja o powyższych usługach,
39 usługowy transport, magazynowanie, składowanie, usługowe
holowanie pojazdów samochodowych, usługowe maklerstwo trans‑
portowe, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, pośred‑
nictwo w transporcie, usługowy przewóz samochodami ciężarowy‑
mi, usługi taksówkowe, usługowy transport samochodowy, usługi
związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie garaży, wy‑
najmowanie magazynów, wynajmowanie powierzchni na salony
samochodowe, wynajmowanie samochodów, wynajem pojazdów
samochodowych i sprzętu budowlanego, informacja o powyższych
usługach.

(111) 304875
(220) 2017 05 12
(210) 471567
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) USŁUGI SAMOCHODOWE GRUPA JANISZ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszcz Gdański, PL.
(540) JANISZ USŁUGI SAMOCHODOWE
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 14.07.09, 26.04.16
(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie reklamy sprzedaży
towarów i sklepów z częściami i akcesoriami w branży samochodo‑
wej, usługi sprzedaży pojazdów samochodowych, usługi w zakresie
informacji gospodarczej dostarczającej technik samochodowych,
świadczenie usług reklamowych na rzecz osób trzecich co do moż‑
liwości wynajmu środków transportu samochodowego, usługi
w zakresie badań marketingowych świadczone poprzez kompu‑
terowe bazy danych dla potrzeb sprzedaży towarów i sklepów
z częściami i akcesoriami w branży samochodowej, oraz sprzedaży
usług serwisowych w branży motoryzacyjnej, usługi w dziedzinie
administrowania działalnością gospodarczą w branży motory‑
zacyjnej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania serwisami
motoryzacyjnymi, usługi wyceny działalności gospodarczej w dzie‑
dzinie motoryzacji, usługi w zakresie badań dotyczących działal‑
ności gospodarczej w dziedzinie motoryzacji, usługi planowania
zasobów przedsiębiorstwa w zakresie części do pojazdów samo‑
chodowych dla potrzeb floty samochodowej, usługi specjalistów
w dziedzinie wydajności w branży usług motoryzacyjnych, doradz‑
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą w branży
usług motoryzacyjnych, usługi sklepu, hurtowni lub składu kon‑
sygnacyjnego oferującego części i usługi samochodowe, 36 usłu‑
gi informacyjne dotyczące nieruchomości i ubezpieczeń, usługi
administrowania majątkiem nieruchomym osób trzecich, oraz
administrowania środkami transportu lądowego o znacznej war‑
tości, usługi agencji celnej w zakresie obrotu środkami transportu
lądowego o znacznej wartości, usługi agencji kredytowej w zakre‑
sie nabywania przez osoby trzecie środków transportu lądowego,
usługi agencji mieszkaniowej, usługi agencji pośrednictwa w han‑
dlu nieruchomościami, usługi doradztwa finansowego w sprawach
obrotu środkami transportu lądowego, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych środków transportu lądowego o znacznej
wartości, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi dzierża‑
wy środków transportu lądowego, usługi finansowania pożyczek
na zakup środków transportu lądowego, usługowa informacja
o dostępnych wariantach ubezpieczenia komunikacyjnego, usługi
udzielania kredytów ratalnych, usługi szacowania i wyceny majątku
nieruchomego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi zawiera‑
nia umów ubezpieczenia od wypadków, usługi w zakresie likwidacji
szkód komunikacyjnych, wycena antycznych środków transportu
lądowego, wycena majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
mieszkań, wynajmowania pomieszczeń biurowych i nieruchomo‑
ści, informacja o powyższych usługach, 37 usługi wulkanizacyjne
i bieżnikowanie opon, usługowa budowa pawilonów i stacji obsłu‑
gi samochodów, usługi budownictwa przemysłowego, usługowe
czyszczenie pojazdów, usługowa eliminacja zakłóceń w instalacji
elektrycznej pojazdów samochodowych, instalacja, konserwacja
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i naprawy maszyn i urządzeń służących do eksploatacji stacji ob‑
sługi samochodów, instalowanie i naprawa elektrycznych urządzeń
w samochodach, instalowanie i naprawy samochodowych alar‑
mów przeciw włamaniom, instalowanie oraz naprawa samochodo‑
wych urządzeń klimatyzacyjnych, usługowe instalowanie, konser‑
wacja, programowanie i naprawy komputerów samochodowych
i komputerów diagnostycznych w stacjach obsługi samochodów,
usługowe lakierowanie pojazdów samochodowych, usługowy
montaż i naprawy instalacji ogrzewania w pojazdach samochodo‑
wych, usługowy montaż i naprawa silników samochodowych, usłu‑
gowe mycie pojazdów, usługi naprawy pojazdów, usługi naprawy
tapicerski samochodowej, usługowe smarowanie pojazdów, usługi
stacji obsługi samochodów, usługi wykonawstwa budowlanego,
usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, informacja o po‑
wyższych usługach, 39 usługowy transport, magazynowanie, skła‑
dowanie, usługowe holowanie pojazdów samochodowych, usługo‑
we maklerstwo transportowe, pomoc drogowa w przypadku awarii
samochodu, pośrednictwo w transporcie, usługowy przewóz sa‑
mochodami ciężarowymi, usługi taksówkowe, usługowy transport
samochodowy, usługi związane z parkowaniem samochodów, wy‑
najmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
powierzchni na salony samochodowe, wynajmowanie samocho‑
dów, wynajem pojazdów samochodowych i sprzętu budowlanego,
informacja o powyższych usługach.

(111) 304876
(220) 2017 05 12
(210) 471582
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) NOWAK LESZEK, Błonie, PL.
(540) Media Selection
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie agencji
informacji handlowej, usługi w zakresie reklamy i promocji, w tym
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama kontek‑
stowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie
gromadzenia, wyszukiwania, przetwarzania danych i zarządzania
nimi, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, za‑
rządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie i udostępnianie
zbiorów informacji o podmiotach prowadzących działalność go‑
spodarczą, w szczególności w zakresie danych teleadresowych, in‑
formacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji,
zamieszczanie i udostępnianie informacji o lokalizacji nieruchomości
jako reklama, usługi sprzedaży towarów z branży informatycznej, te‑
leinformatycznej, reklamowej pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować te towary, z katalogu różnych artykułów, za pośred‑
nictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi
pośrednictwa w powyższym zakresie, w tym również informacja
o ofercie towarowej i usługowej osób trzecich, informacja o powyż‑
szych usługach.
(111) 304877
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rabarbarowy RAJ
(540)

(210) 471597

Kolor znaku: różowy, ciemnoróżowy, biały, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 30 herbaty.
(111) 304878
(220) 2017 05 12
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Przerażynki

(210) 471598

Nr 4/2018

(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 01.15.03, 29.01.13
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, prażynki ziemniaczane, chrup‑
kie przekąski z ziemniaków, jarzyn i owoców, 30 chrupkie przekąski
z produktów pochodzenia zbożowego, chipsy, prażynki.
(111) 304879
(220) 2017 05 12
(210) 471599
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max active ball
(510), (511) 3 ścierki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście‑
rania, kostki do muszli klozetowych.
(111) 304880
(220) 2017 05 12
(210) 471604
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) PRZYBYLSKA MAŁGORZATA FRESKO AGENCJA REKLAMY,
Warszawa, PL.
(540) FRESCO.
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: handlowe porady i in‑
formacje udzielane konsumentom, uaktualnianie materiałów rekla‑
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, dekoracja wystaw sklepowych, usługi modelingu do celów
promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public
relations, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, ra‑
diowej, telewizyjnej, prasowej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
doradztwo handlowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych,
pośrednictwo pracy, badania rynku, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, telemarketing, 40 prowadze‑
nie usług w zakresie: drukowania, drukowania litograficznego, druko‑
wania offsetowego, drukowania szablonów i rysunków, wykonywanie
odbitek fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, kopio‑
wanie zdjęć, oprawianie dzieł sztuki, 41 prowadzenie usług w zakre‑
sie: edukacja, informacja o edukacji, informacje o rekreacji, kształcenie
praktyczne poprzez pokazy, organizowanie obozów sportowych, orga‑
nizowanie balów, organizowania loterii, pisanie scenariuszy, organizo‑
wanie i prowadzenie kongresów, seminariów, organizowanie pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie loterii, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i zjaz‑
dów, organizowanie balów, informacja o rozrywkach, produkcja filmów
na taśmach wideo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
informacja o rozrywkach, tłumaczenia, usługi komponowania układu
graficznego publikacji, publikowanie książek, nagrywanie filmów na ta‑
śmach wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, tłumaczenia, usługi
tłumaczy, usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi
reporterskie, usługi studia nagrań, 42 prowadzenie usług w zakresie:
projektowanie budynków, doradztwo architektoniczne, projektowa‑
nie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie oprogramowania kompu‑
terowego, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testo‑
wanie materiałów, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto‑
wych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi graficzne,
wzornictwo przemysłowe.

Nr 4/2018
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(111) 304881
(220) 2017 05 12
(210) 471607
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) KUĆMIERZ KONRAD EKO‑TERM KUĆMIERZ FIRMA
HANDLOWO‑USŁUGOWA, Jasienica, PL.
(540) ETK‑SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.21, 29.01.12
(510), (511) 11 kominki hipokaustyczne (zamknięte) akumulacyjne,
19 kształtki i płyty akumulacyjne do obudowy paleniska w komin‑
kach.
(111) 304882
(220) 2017 05 12
(210) 471610
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 24
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Tradycja Pokoleń DOM POLSKI
(540)
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oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do dema‑
kijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji
włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosme‑
tycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, mydła lecz‑
nicze, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do ką‑
pieli, 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, chu‑
steczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi kosmetyczne
i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi kosmetyczek, salonów pięk‑
ności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi fry‑
zjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi sauny, usługi
w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi z zakresu me‑
dycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informacja i doradztwo
dotyczące pielęgnacji urody i stosowania produktów kosmetycznych,
doradztwo dotyczące wizażu.

(111) 304885
(220) 2017 05 13
(210) 471619
(151) 2017 10 13
(441) 2017 06 26
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) LICZMANIA
(510), (511) 28 gry planszowe.
(111) 304886
(220) 2017 05 13
(210) 471620
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MAGAZYN KUKBUK POLECA
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki czyste, wódki gatunkowe.
(111) 304883
(220) 2017 05 12
(210) 471611
(151) 2017 11 14
(441) 2017 07 24
(732) MALINOWSKI SEWERYN, SELASZUK ANDRZEJ, MALINOWSKI
SZYMON, SELASZUK MATEUSZ HOLOGRAFIA POLSKA SPÓŁKA
CYWILNA, Pietrzykowice, PL.
(540) jm
JM
HOLOGRAMY
SYSTEMY
ZABEZPIECZEŃ
HOLOGRAFICZNYCH
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 hologramy, hologramy zabezpieczające, hologramy
wzorcowe, matryce holograficzne, etykiety holograficzne, etykiety
plombowe zawierające element holograficzny, karty plastikowe za‑
wierające element holograficzny, systemy zabezpieczeń holograficz‑
nych, folia holograficzna, dyski holograficzne, płyty holograficzne,
urządzenia holograficzne, obrazy holograficzne, projektory hologra‑
ficzne, ekrany holograficzne, holograficzne urządzenia zabezpiecza‑
jące, hologramy do poświadczania autentyczności produktów, wy‑
świetlacze holograficzne do noszenia na głowie.
(111) 304884
(220) 2017 05 12
(210) 471612
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) SORAYA NAJLEPSZA PRZYJACIÓŁKA MOJEJ SKÓRY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielę‑
gnacji 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,
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 me‑
dycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 03.07.06, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, książki, 35 reklama, handlowe in‑
formacje i porady udzielane konsumentom, organizacja i prowadzenie
pokazów handlowych oraz do celów promocyjnych, reklamowych,
organizacja i prowadzenie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, 41 publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, usłu‑
gi edukacyjne, usługi w zakresie rozrywki, organizacja i prowadzenie
warsztatów, szkoleń, konferencji, konkursów i seminariów, organizacja
i prowadzenie pokazów kulturalnych i edukacyjnych, w tym kulinarnych,
organizacja i prowadzenie wystaw związanych z kulturą i edukacją.
(111) 304887
(220) 2017 05 13
(210) 471632
(151) 2017 11 03
(441) 2017 07 17
(732) WOLF WALDEMAR IMCA POWER, Elbląg, PL.
(540) IMCA POWER
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu częściami zamiennymi
i ścierniwem do maszyn do cięcia wodą.
(111) 304888
(220) 2017 05 15
(210) 471641
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) witek
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, brązowy
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(531) 01.03.02, 01.03.08, 01.03.15, 03.11.01, 03.11.24, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do pielęgnacji dzieci i niemow‑
ląt: środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ciała,
kremy, balsamy, mleczka, emulsje, maści kosmetyczne, kremy prze‑
ciw odparzeniom dla dzieci i niemowląt, olejki i oliwki do pielęgnacji
ciała, mydła i preparaty kosmetyczne do kąpieli, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, kremy przeciw rozstępom, 5 produkty ko‑
smetyczne o działaniu leczniczym dla dzieci i niemowląt, lecznicze
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci, pro‑
dukty higieniczne.
(111) 304889
(220) 2017 05 15
(210) 471648
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) FUNDACJA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W GAJU, Śrem, PL.
(540) Schronisko w Gaju
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 26.04.15
(510), (511) 39 transport lądowy, logistyka transportu, transport
zwierząt karetkami ratunkowymi, transport medyczny i sanitarny
zwierząt, transport żywych zwierząt, wypożyczanie środków trans‑
portu, charytatywne zapewnianie transportu, usługi konsultacyjne
związane z transportem, usługi ratownictwa zwierząt, 41 działalność
edukacyjna oraz kulturalna z wiązana z promowaniem ekologii, do‑
radztwo specjalistyczne w zakresie edukacji ekologicznej, kształce‑
nie ustawiczne, kursy wysyłkowe i telefoniczne, kształcenie prak‑
tyczne, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym z wykorzystaniem zwierząt, kursy szkoleniowe z za‑
kwaterowaniem, loterie, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie
indywidualne, organizowanie wyjazdów, kolonii, zielonych szkół
i wycieczek połączonych z edukacją ekologiczną, obsługa ogrodów
zoologicznych, organizacja gier związanych z ekologią i opieką nad
zwierzętami, organizacja i prowadzenie przedstawień na żywo, targi
i szkolenia edukacyjne, organizowanie konferencji, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, Hotele dla zwierząt, dziecińce zwierzęce, eduka‑
cja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja
prawna z zakresu ekologii, elektroniczna publikacja tekstów i druków
innych niż reklamowe w Internecie, fotoreportaże, instruktaże z za‑
kresu jazdy konnej, rezerwacja miejsc w hotelach, rezerwacja miejsc
w hotelach dla zwierząt, pomieszczenia dla zwierząt, przechowalnie
dla zwierząt, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, zjazdy,
konferencje, usługi cateringu zewnętrznego, usługi dziennej opieki
nad zwierzętami domowymi, zakwaterowanie koni, 44 usługi wete‑
rynaryjne, dbałość o zdrowie i kondycję zwierząt, hodowla zwierząt,
znakowanie zwierząt, sterylizacja zwierząt, doradztwo związane
z hodowlą zwierząt, kliniki dla zwierząt, usługi szpitali dla zwierząt,
usługi zapładniania zwierząt metodą In vitro, inseminacja zwierząt,
pielęgnacja urody zwierząt, usługi salonów piękności dla zwierząt,
prowadzenie i organizowanie schronisk dla zwierząt, opieka nad
zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy, weterynaryjne usługi
doradcze, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produk‑
tów farmaceutycznych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług
weterynaryjnych, stomatologia weterynaryjna.
(111) 304890
(220) 2017 05 15
(210) 471679
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) BASATI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemeta‑
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lowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalo‑
we konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy ob‑
róbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowla‑
ne niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podło‑
gowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemeta‑
lowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy bu‑
dowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe, agencje informacji han‑
dlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli‑
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszu‑
kiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów go‑
spodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniar‑
stwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, pod‑
łóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, ka‑
mieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, insta‑
lacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 304891
(220) 2017 05 15
(210) 471687
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) BIOTYNOX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 304892
(220) 2017 05 15
(210) 471689
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) RENOLAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 304893
(220) 2017 05 15
(210) 471691
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SOLVITAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 304894
(220) 2017 05 15
(210) 471692
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
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(540) IGARA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownic‑
twa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa,
płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokry‑
cia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow‑
lane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne nieme‑
talowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe,
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemeta‑
lowe 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 re‑
klamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i apa‑
ratur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa‑
rów 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 cera‑
micznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instala‑
cjami i aparaturą sanitarną.
(111) 304895
(220) 2017 05 15
(210) 471702
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) TORANO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑

1539

szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną .

(111) 304896
(220) 2017 05 15
(210) 471715
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 24
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Diabetive
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 304897
(220) 2017 05 15
(210) 471719
(151) 2017 11 15
(441) 2017 07 31
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety GreenFit!
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 24.17.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 304898
(220) 2017 05 15
(151) 2017 11 09
(441) 2017 07 17
(732) ŁĘCKA PAULINA NOZA, Radom, PL.
(540) noza nova
(540)

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01

(210) 471727
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(510), (511) 18 aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykona‑
ne ze skóry, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaże po‑
dróżne, brezentowe torby na zakupy, chlebaki, duże torby podróżne
ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nad‑
garstku, dyplomatki, elastyczne torby na odzież, etui na banknoty,
etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredyto‑
we z imitacji skóry, etui na klucze, etui, futerały na dokumenty, etui
na krawaty, etui na prawo jazdy, etui z imitacji skóry, etykiety skórza‑
ne, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia,
futerały przenośne na dokumenty, futerały w postaci etui na klucze,
koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki, kuferki na kosmetyki
sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory do makija‑
żu sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe
sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i walizki, małe
damskie torebki bez rączki, małe portmonetki, małe torby dla męż‑
czyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki, parasole i parasolki,
paski do portmonetek, paski do torebek na ramię, pasy do bagażu,
plecaki, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne pudła na kape‑
lusze, podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne
torby na ubranie, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej,
pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, portfele, port‑
fele do przypinania na pasku, portfele na karty kredytowe, portfele
na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele nie z metali szlachet‑
nych, portfele skórzane, portfele wraz z etui na karty, portmonetki,
portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki na monety
nie z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki wielo‑
funkcyjne, przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze skóry, pudełka
ze skóry, pudła na kapelusze z imitacji skóry, pudła skórzane na ka‑
pelusze, randsels (japońskie tornistry szkolne), sakiewki do przecho‑
wywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych,
pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, sakiewki, sakiewki
skórzane, sakwy, saszetki biodrowe, saszetki męskie, skórzane pasy
na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane torby na za‑
kupy, stylowe torebki, szkockie torebki futrzane lub skórzane [spor‑
ran], teczki i aktówki, teczki ze skóry, tekstylne torby na zakupy, torby,
torby i portfele skórzane, torby kurierskie, torby na garnitury, koszule
i sukienki, torby na narzędzia (puste), torby na narzędzia, sprzedawa‑
ne bez wyposażenia, torby na nuty, torby na obuwie, torby na odzież,
torby na parasole, torby na pas i na biodra [nerki], torby na ramię,
torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby naramienne
dla dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby podróżne [pod‑
ręczne], torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne
wykonane z tworzyw sztucznych, torby przenośne, torby płócienne,
torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby szkolne na książki,
torby turystyczne, torby w kształcie walca, torby wodoodporne, tor‑
by uniwersalne, torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torby
zakupowe, torebki, torebki damskie, torebki do przewieszania przez
ramię, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki podróżne,
torebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki wykonane z imitacji
skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki‑kuferki [Boston bag], tor‑
nistry szkolne, walizki, walizki biznesowe, walizki na kółkach, walizki
na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki
z kółkami, walizy, woreczki na amulety (omamori‑ire), worki mary‑
narskie, worki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, wyroby
rymarskie, wyroby rymarskie ze skóry, zawieszki, etykiety na bagaż
[wyroby ze skóry].

(111) 304899
(220) 2017 05 16
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) Markowski Marek, Dobra, PL.
(540) życie jest dobre
(540)
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t‑shirt, podkoszulki, bielizna, czapki, czapeczki, pidżamy, sukienki,
bluzy sportowe, z kapturem, rozpinane i wkładane przez głowę, sza‑
liki, chustki, opaski, 27 tapety, fototapety, 37 malowanie powierzch‑
ni wewnętrznych i zewnętrznych m. in. farbami fluorescencyjnymi,
41 edukacja, nauczanie, organizowanie imprez: sportowych, rekre‑
acyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), kon‑
certów, konferencji, kongresów, seminariów sympozjów, zjazdów,
konkursów (edukacja lub rozrywka), obozów sportowych, przyjęć
(rozrywka), spektakli, wycieczek, wystaw, obozów wakacyjnych, roz‑
rywka (widowiska), 44 usługi w zakresie makijażu i malowania ciała,
makijaż i nakładanie makijażu.

(111) 304900
(220) 2017 05 16
(210) 471758
(151) 2017 11 16
(441) 2017 07 24
(732) KOMFORT‑MEBLE K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Ignatki, PL.
(540) olta CONCEPT STORE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 abażury do lamp, akcesoria łazienkowe, czajniki elek‑
tryczne, dywany podgrzewane elektrycznie, latarki elektryczne,
elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody
pitnej, klosze do lamp, kominki, krany, kuchenki, kuchenki mikrofa‑
lowe, sprzęt kuchenny elektryczny, lampy elektryczne na choinkę,
lampy stojące, latarki, stelaże do abażurów, urządzenia do filtrowania
wody, żarówki oświetleniowe, żyrandole, 20 meble biurowe, szkolne,
kuchenne, zestawy meblowe, biblioteczki, blaty stołowe, fotele, ka‑
napy, komody, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, otomany, po‑
duszki, regały, sekretery, serwantki, siedzenia, szafy wnękowe, sofy,
stoły, szafy, szafki, szuflady, taborety, toaletki, wałki zagłówki, deko‑
racje wiszące, drzwi do mebli, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
z tworzyw sztucznych, garderoby, haczyki na ubrania, haki do zasłon,
karnisze do zasłon, kasety do biżuterii, kojce, lustra, lustra meblowe,
lustra łazienkowe, szkło srebrzone, łóżeczka dla dzieci, meble ogro‑
dowe, ramy do obrazów, osłony do kominków, wałki, podgłówki, pół‑
ki biblioteczne, rolety okienne, skrzynie, skrzynki na zabawki, słupki
dla kotów, stojaki do butelek, stojaki do ubrań, stojaki do gazet, sto‑
jaki na parasole, zasłony dekoracyjne z koralików, zamknięcia do bu‑
telek nie ze szkła, metalu lub gumy, tace niemetalowe, 24 bielizna po‑
ścielowa, koce, obrusy, filc, kapy na łóżka, kołdry, zasłony, materiały
do tapicerki, moskitiery, narzuty na łóżka, pledy podróżne, podkładki
pod szklanki, prześcieradła, poszewki na poduszki, serwetki tekstyl‑
ne, ręczniki, tkaniny, lniane, bawełniane, jedwabne, imitujące skóry
zwierząt, tkaniny wełniane, substytuty tkanin, zasłony, zasłony de‑
koracyjne, zasłony prysznicowe, 27 dywany, podkładki pod dywany,
chodniki, maty, maty antypoślizgowe, słomianki, materiały do pokry‑
wania podłóg, dywaniki łazienkowe, tapety, tapety tekstylne, 42 pro‑
jektowanie i dekoracja wnętrz, projekty techniczne, stylizacja jako
wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe.
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(210) 471755

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(531) 04.05.21, 27.05.01
(510), (511) 2 farby, 9 słuchawki, etui na telefony, 14 breloki, brelocz‑
ki, 16 długopisy, kalendarze, notesy, pieczątki, zeszyty, ramki do fo‑
tografii, 18 obroże dla psów, plecaki, parasolki, smycze, torby na za‑
kupy, 21 kubki, szklanki, 25 odzież, w tym: odzież sportowa, koszulki

223115
223130
308579
377167
384391

U
U
14/2006
03/2011
16/2011

391624
391933
393845
394092
398302

03/2012
03/2012
06/2012
07/2012
14/2012

Nr 4/2018
401179
402165
403649
410222
411024
411963
416017
418099
419395
419396
419397
419398
420027
421074
421075
421131
422316
425823
429434
429821
430111
431203
432082
432185
433780
435564
435934
436088
436797
436909
436910
436913
438043
438069
438818
441065
441680
441681
443112
443120
444023
445212
446341
446964
446965
447105
447599
447858
449196
449394
449587
450409
450616
450617
450618
450619
450628
451253
451254
451385
451386
451769
451770
451977
451978
451979
451980
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19/2012
21/2012
24/2012
11/2013
12/2013
14/2013
21/2013
25/2013
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
02/2014
04/2014
04/2014
04/2014
06/2014
13/2014
19/2014
20/2014
20/2014
22/2014
24/2014
24/2014
01/2015
05/2015
05/2015
06/2015
07/2015
04/2015
04/2015
04/2015
10/2015
10/2015
11/2015
15/2015
16/2015
16/2015
6/2016
19/2015
21/2015
22/2015
25/2015
26/2015
26/2015
26/2015
1/2016
2/2016
4/2016
5/2016
4/2016
10/2016
7/2016
7/2016
7/2016
7/2016
7/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016

452289
452406
452523
452661
453081
453205
454043
454044
454045
454082
454230
454520
454526
454906
455286
455324
456117
456236
456408
456885
457262
457271
458187
458689
458690
458839
459526
459827
460267
460269
462131
463398
463674
463675
463696
465580
467029
467670
467914
468467
468546
468549
468679
469563
470094
470236
470237
470583
471000
471921
472088
473440
473658
473687
473785
474066
474481
475128
475150
475163
475281
475380
475557
475561
476468
476496
479680

11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
15/2016
15/2016
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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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.
399300
406601
408189
410949
410950
411215
420759
421711
424382
427767
427851
437328
438935
441776
442105
442699
444231
444232
444234
444235
444237
444239
445235
445694
446227
449322
450526
452287
454626
455526
457168
457667
458554
459076
459151
461464
462574
463145
463166
464151
465043
466887
467042
467217
468425
468973
469890
469891
470023
470169
472474
472475
472476
472596
472597
472680
472682

15/2012
04/2013
07/2013
12/2013
12/2013
12/2013
03/2014
05/2014
11/2014
16/2014
16/2014
08/2015
11/2015
16/2015
17/2015
18/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
22/2015
7/2016
24/2015
4/2016
6/2016
11/2016
15/2016
U
22/2016
19/2016
U
23/2016
ZT40/2017
U
ZT16/2017
ZT03/2017
U
U
ZT16/2017
ZT51/2017
ZT13/2017
U
ZT17/2017
U
U
U
ZT21/2017
ZT21/2017
ZT33/2017
ZT33/2017
ZT33/2017
ZT31/2017
ZT31/2017
ZT35/2017
ZT35/2017

472836
472917
473586
473838
474366
474404
474465
474649
475004
475054
475294
475330
475478
475562
475590
475592
475612
475644
475728
475904
475905
475953
476145
476244
476249
476257
476258
476282
476310
476326
476340
476405
476406
476415
476527
476534
476616
476639
476746
476759
476810
476836
476870
476886
476893
476895
476940
477098
477103
477150
477158
477161
477213
477221
477293
477323
477391

U
U
ZT33/2017
U
U
ZT38/2017
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

1542
477443
477445
477460
477569
477570
477692
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U
U
U
U
U
U

477694
478281
478450
478948
479289

U
U
U
U
U
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
374331
387830
389840
392084
396504
397207
397208
397209
398684
400716
402691
403908
404018
404683
404783
404940
404942
405222
406016
406654
406886
407118
407812
409094
412705
415342
415404
416592
420859
423088
424873
427163
430820
431512
431513
432364
433000
433027
433028
434288
434444
434946
435998
436539
438569
438572
438824
438836
439716
440721

24/2010
22/2011
26/2011
03/2012
11/2012
12/2012
12/2012
12/2012
14/2012
18/2012
22/2012
24/2012
24/2012
26/2012
26/2012
01/2013
01/2013
01/2013
03/2013
04/2013
05/2013
05/2013
06/2013
09/2013
15/2013
20/2013
20/2013
22/2013
04/2014
07/2014
11/2014
15/2014
22/2014
23/2014
23/2014
25/2014
26/2014
26/2014
26/2014
02/2015
03/2015
04/2015
06/2015
07/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
13/2015
14/2015

441150
441151
441493
443102
443189
443304
443552
443942
443959
444042
444373
445556
446009
446010
446120
446121
447167
447798
447850
447918
449633
449902
449904
450451
450650
450716
450949
450988
451018
451020
451056
451060
451139
451236
451237
451239
451266
451340
451490
451498
451506
451678
451687
451763
451764
451847
451857
451902
451919
452092

15/2015
15/2015
16/2015
19/2015
19/2015
19/2015
20/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
23/2015
24/2015
24/2015
24/2015
24/2015
26/2015
1/2016
2/2016
2/2016
5/2016
5/2016
5/2016
10/2016
7/2016
7/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
10/2016
8/2016
8/2016
8/2016
9/2016
10/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016

452368
452485
452518
452519
452527
452637
452746
452979
453000
453031
453084
453105
453399
453416
453436
453608
453613
453716
453882
453883
453907
453925
453950
453959
454057
454314
454315
454316
454318
454321
454481
454482
454489
454490
454550
454594
454601
454657
454681
454706
454713
454714
454823
454827
454830
455191
455323
455325
455512
455977
455978
456007
456011
456030
456031
456085
456232
456332
456359
456360
456509
456605
456606
456651
456702
456792
456793

11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
15/2016
15/2016
15/2016
15/2016
15/2016
15/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nr 4/2018
456836
456903
456965
456966
456969
456986
457012
457092
457188
457193
457206
457242
457243
457276
457390
457415
457417
457475
457486
457729
457799
457830
457841
457843
457858
457910
457930
457934
458031
458067
458105
458189
458209
458213
458216
458235
458268
458276
458324
458327
458330
458367
458420
458602
458603
458640
458786
458788
458793
458795
458801
458875
458900
458901
459138
459169
459184
459199
459213
459257
459277
459297
459306
459307
459393
459421
459459

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nr 4/2018
459465
459466
459467
459520
459659
459660
459661
459704
459854
459855
459858
459886
459992
460006
460106
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

460137
460207
460354
460396
460397
460399
460400
460401
460402
460403
460461
460676
460740
460818
461329

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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PRZENIESIENIE PRAWA OCHRONNEGO
W STOSUNKU DO NIEKTÓRYCH TOWARÓW
(art. 162 ust. 4)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer macierzysty prawa
ochronnego na znak towarowy, nowy numer, nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub
siedziby uprawnionego na rzecz którego zostało przeniesione w części
prawo ochronne na znak towarowy, towary, nr WUP macierzystego.
224 878 224878-A
Tyski Sport Spółka Akcyjna, Tychy, Polska 241922069.
06: następujące towary w zakresie związanym z działalnością
sekcji piłki nożnej: plakietki i tabliczki metalowe, metalowe
podstawki pod kieliszki, szklanki, kubki i kufle, drobne wyroby
metalowe zawarte w tej klasie; 09: następujące towary w za‑
kresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej: cyfrowe,
optyczne i magnetyczne nośniki danych, programy kompute‑
rowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, okulary przeciwsłonecz‑
ne;14: następujące towary w zakresie związanym z działalnością
sekcji piłki nożnej: wyroby jubilerskie, ozdoby, pojemniki i na‑
czynia z metali szlachetnych, zegary i zegarki, stopery, puchary,
spinki do mankietów, emblematy z metali szlachetnych, bre‑
loczki i kółka do kluczy, odznaki, medale, ordery zawarte w tej
klasie;16 następujące towary w zakresie związanym z działal‑
nością sekcji piłki nożnej:: papier, tektura i wyroby z tych ma‑
teriałów me ujęte w innych klasach, kalendarze, druki, albumy,
katalogi, czasopisma, plakaty, fotografie, materiały piśmienne,
sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe zawarte
w tej klasie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, tor‑
by papierowe, proporce i chorągiewki papierowe, pióra, ołówki,
długopisy, notesy, zeszyty, etykiety samoprzylepne, papier li‑
stowy, papeterie;18: następujące towary w zakresie związanym
z działalnością sekcji piłki nożnej: skóra i imitacje skóry oraz wy‑
roby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, walizy i torby
podróżne, plecaki, torby sportowe, tornistry, parasolki, paraso‑
le i laski, portfele i portmonetki; 21 następujące towary w za‑
kresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej:: przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porce‑
lanowe i ceramiczne zawarte w tej klasie, talerze dekoracyjne,
korkociągi, naczynia, kufle, szklanki ozdobne i puchary zawarte
w tej klasie; 24 następujące towary w zakresie związanym z dzia‑
łalnością sekcji piłki nożnej:: tekstylia i wyroby włókiennicze za‑
warte w tej klasie, narzuty na łóżka i obrusy, pościel, ręczniki,
chorągwie, sztandary, proporce, serwetki tekstylne; 25: nastę‑
pujące towary w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki
nożnej: odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe,
nakrycia głowy, bielizna, szaliki, krawaty; 28: następujące to‑

1543

wary w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej:
artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry i zabawki, ozdo‑
by choinkowe; 32: następujące towary w zakresie związanym
z działalnością sekcji piłki nożnej: napoje bezalkoholowe, woda
mineralna, soki i napoje owocowe i warzywne, piwo; 33: nastę‑
pujące towary w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki
nożnej: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa);34: następujące
towary w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej:
tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki, popie!nicz‑
ki;41: następujące towary w zakresie związanym z działalnością
sekcji piłki nożnej: organizacja zawodów sportowych, organiza‑
cja festynów i innych imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnooświatowo-rozrywkowych, działalność wydawnicza, szkolenia,
kursy, usługi w zakresie sportu i rekreacji;43: następujące to‑
wary w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej:
usługi związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów
i barów piwnych, usługi gastronomiczne i hotelarskie;
07/2010
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
016413 2018 01 23 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUNKIST GROWERS INC.,
Sherman Oaks, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
SUNKIST GROWERS, INC., Valencia, Stany Zjednoczone Ameryki.
039813 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOSECO INTERNATIONAL
LIMITED, TAMWORTH, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: FOSECO
INTERNATIONAL LIMITED, BARLBOROUGH LINKS, Wielka Brytania.
039841 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MÄURER + WIRTZ GMBH
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& CO.KG, STOLBERG, Niemcy i dokonanie wpisu: MAÜRER & WIRTZ
GmbH & Co. KG, Stolberg, Niemcy.

wpisu: BLOCK DRUG COMPANY, INC., Ewing, Stany Zjednoczone
Ameryki.

040943 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Le‑
verkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy.

068785 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BLOCK DRUG COMPANY,
INC., WEST TRENTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: BLOCK DRUG COMPANY, INC., Ewing, Stany Zjednoczone
Ameryki.

046677 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MÄURER + WIRTZ GMBH &
CO. KG, STOLBERG, Niemcy i dokonanie wpisu: MAÜRER & WIRTZ
GmbH & Co. KG, Stolberg, Niemcy.
046743 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ROVCAL, INC., MADISON, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: Spectrum Brands, Inc., Mid‑
dleton, Stany Zjednoczone Ameryki.
046936 2018 01 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MÄURER + WIRTZ GMBH &
CO. KG, STOLBERG, Niemcy i dokonanie wpisu: MAÜRER + WIRTZ
GMBH & CO. KG, STOLBERG, Niemcy.
047093 2018 0110 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ENERGIZER LIMITED, LONDYN, Wiel‑
ka Brytania i dokonanie wpisu: Energizer Group Limited, Londyn,
Wielka Brytania.
049329 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., Leiden,
Holandia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup, Dania.
049330 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., Leiden,
Holandia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup, Dania.
052093 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., Leiden,
Holandia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup, Dania.
055278 2018 01 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: THE DOW CHEMICAL COMPANY /DE‑
LAWARE CORPORATION/, MIDLAND, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: BLUE CUBE IP LLC, Midland, Stany Zjednoczone
Ameryki.
055917 2018 01 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AK STEEL CORPORATION,
MIDDLETOWN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AK
STEEL CORPORATION, West Chester, Stany Zjednoczone Ameryki.
059385 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.,
Leiden, Holandia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup,
Dania.
061959 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., Leiden,
Holandia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup, Dania.
062576 2018 01 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LG CORP., Seul, Republika Korei i do‑
konanie wpisu: GS Holdings Corp., Seul, Korea Południowa.
064231 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA‑
TIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
065721 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SMYK Spółka z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
016261640.
068780 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BLOCK DRUG COMPANY,
INC., WEST TRENTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie

068789 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BLOCK DRUG COMPANY,
INC., WEST TRENTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: BLOCK DRUG COMPANY, INC., Ewing, Stany Zjednoczone
Ameryki.
075586 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AstraZeneca UK Limited,
Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: AstraZeneca UK Limi‑
ted, Cambridge, Wielka Brytania.
075586 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AstraZeneca UK Limited, Cambridge,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Pfizer Ireland Pharmaceuticals,
Ringaskiddy, Irlandia.
075827 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., Myślenice, Polska
i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
076865 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FOSSIL, INC., A DELAWARE COR‑
PORATION, RICHARDSON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Fossil Group, Inc., Richardson, Stany Zjednoczone Ameryki.
076903 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
076904 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
077104 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA „COPERNICUS” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, Polska
341541915 i dokonanie wpisu: MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUN‑
KOWYCH COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Nieszawa, Polska 341541915.
078921 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: THE MCGUIRE FURNITURE COMPANY,
SAN FRANCISCO, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Kohler Interiors Furniture Company, Hickory, Stany Zjednoczone
Ameryki.
079135 2018 01   A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERVET INC., SUMMIT, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet Inc., Madison,
Stany Zjednoczone Ameryki.
079137 2018 01 26 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERVET INC., SUMMIT,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet Inc., Madi‑
son, Stany Zjednoczone Ameryki.
079939 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FLORAMEDIA DATABASE
BV, NIEUW VENNEP, Holandia i dokonanie wpisu: FLORAMEDIA DA‑
TABASE B.V., Westzaan, Holandia.
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082673 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszynie (Zastawca)
i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Zastaw‑
nik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN5/Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN5/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN5/Kredyt 3) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie.”
088581 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
088582 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
088717 2018 01 19 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
088718 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
091512 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARLA FOODS SP. Z O.O., Gościno, Polska
i dokonanie wpisu: ARLA FOODS AMBA, Viby J, Dania.
093983 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 wrze‑
śnia 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 13652/16/252) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2505671 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-93983 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank Ślą‑
ski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Krotex Pharm
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Warszawie”.
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MED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 302180215.
104530 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRIMER SEAWOOD INVESTMENT PTE.
LTD, Singapore, Singapur i dokonanie wpisu: SLEDGERS, INC., Tor‑
tola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
104671 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
105700 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
108028 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
108359 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
108561 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SAMANTA-Listwan i Adamek Spółka
jawna, Białka, Polska 071013208 i dokonanie wpisu: LADY LINGERIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka, Polska
366820165.
108884 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
110484 2018 01 18 D. Wykreślono wpis: „W dniu 1 grudnia
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowi‑
ce-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 7928/14/269) wpisał do re‑
jestru zastawów pod pozycją 2425913 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-110484 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Markowi Płonce
zamieszkałemu w Bielsku-Białej wobec Robinson Europe Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej”.
112734 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farma‑
ceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o., Myślenice, Polska i dokonanie
wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
116361 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BAE SYSTEMS CONTROLS INC.,
JOHNSON CITY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BAE
Systems Controls Inc., Endicott, Stany Zjednoczone Ameryki.

094749 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ELMER’S PRODUCTS, INC., WESTE‑
RVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Sanford,
L.P., Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki.

117037 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEGREMONT Société par actions simplifi‑
ée a associé unique, Paris, Francja i dokonanie wpisu: SUEZ INTER‑
NATIONAL Société par actions simplifiée a associé unique, Paryż,
Francja.

097285 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Własińska Ludwika ACRYLMED Przed‑
siębiorstwo Badawczo Wdrożeniowe, Śrem, Polska i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYL‑

117338 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9936/17/939) wpisano do Reje‑
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stru Zastawów pod pozycją 2541980 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-117338 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
118178 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wiecheć Adam WADAM Przedsiębior‑
stwo Handlowo Produkcyjno Usługowe, Mników 81, Polska i doko‑
nanie wpisu: WADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryspinów 1, Polska 367246165.
118493 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BAKEX AG, Kuessnacht am Rigi,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: BAKEX AG, Rothenburg, Szwajcaria.
118549 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BOT Kopalnia Węgla Brunat‑
nego „Bełchatów” Spółka Akcyjna, Rogowiec, Polska 000560236
i dokonanie wpisu: PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJO‑
NALNA SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów, Polska 000560207.
118550 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BOT Kopalnia Węgla Brunat‑
nego „Bełchatów” Spółka Akcyjna, Rogowiec, Polska 000560236
i dokonanie wpisu: PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJO‑
NALNA SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów, Polska 000560207.
118551 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: PGE KOPALNIA WĘGLA BRU‑
NATNEGO BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rogowiec, Polska
000560236 i dokonanie wpisu: PGE GÓRNICTWO I ENERGETY‑
KA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów, Polska
000560207.
119872 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WASHI KOSAN CO., LTD., TOKIO, Japonia
i dokonanie wpisu: BBS Japan Co.,Ltd., Fukui-shi Takaoka-shi, Japonia
119872 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BBS Japan Co.,Ltd., Fukui-shi, Ja‑
ponia i dokonanie wpisu: BBS Japan Co.,Ltd., Takaoka-shi, Japonia.
120375 2018 01 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERITOR TECHNOLOGY, INC., TROY, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Meritor Technology,
LLC., Troy, Stany Zjednoczone Ameryki.
120433 2018 01 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
120800 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HARRAS PHARMA CURARINA ARZNE‑
IMITTEL GMBH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: HPC HAR‑
RAS PHARMA CURARINA AG, Wollerau, Szwajcaria.
121204 2018 01 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERITOR TECHNOLOGY, INC., TROY, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Meritor Technology,
LLC., Troy, Stany Zjednoczone Ameryki.
122770 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIEWSONIC EUROPE LIMITED, LONDYN,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: ViewSonic Corporation, Brea,
Stany Zjednoczone Ameryki.
123789 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CORDIS CORPORATION, MIAMI LAKES,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Cardinal Health
Switzerland 515 GmbH, Baar, Szwajcaria.
124806 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
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wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3516/17/467) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535953 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-124806 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Buk‑
macherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
124807 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3509/17/349) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535952 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-124807 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Buk‑
macherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
125456 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Capstone Turbine Corporation,
Tarzana, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Capstone
Turbine Corporation, Chatsworth, Stany Zjednoczone Ameryki.
125481 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TELE-FONIKA KABLE
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356279779 i dokonanie wpi‑
su: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska
270543582.
125502 2018 01 19 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
125593 2018 01 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „BIOMED” Wytwórnia Surowic i Szcze‑
pionek Sp. z o.o., Lublin, Polska 431249645 i dokonanie wpisu:
„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 431249645.
125899 2018 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CORDIS CORPORATION, MIAMI LAKES,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Cardinal Health
Switzerland 515 GmbH, Baar, Szwajcaria.
126539 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
126627 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FOSSIL, INC., RICHARDSON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Fossil Group, Inc.,
Richardson, Stany Zjednoczone Ameryki.
128666 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
128666 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
128666 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
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129608 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CORDIS CORPORATION, MIAMI LAKES,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Cardinal Health
Switzerland 515 GmbH, Baar, Szwajcaria.
130341 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Gdynia, Polska 190198820 i dokonanie wpisu: ALLCON BU‑
DOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 190198820.
131656 2017 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
132154 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: United Business Sp. z o.o., Dobroń, Polska
472385365 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
132747 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
133441 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
134223 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
134223 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
134223 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
135868 2018 01 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Świętosławski Jacek, Świętosławska
Małgorzata Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy BEST-PEST,
35-520 Jaworzno ul. Możdzierzowców 6a, Polska 270508500 i do‑
konanie wpisu: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „BEST‑
-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.J., Ja‑
worzno, Polska.
135869 2018 01 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Świętosławski Jacek, Świętosławska
Małgorzata Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy BEST-PEST,
35-520 Jaworzno ul. Możdzierzowców 6a, Polska 270508500 i do‑
konanie wpisu: Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „BEST‑
-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.J., Ja‑
worzno, Polska.
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Road, Newport Beach, California 92660, Stany Zjednoczone Ame‑
ryki i dokonanie wpisu: Lakestar Semi Inc., Newport Beach, Stany
Zjednoczone Ameryki.
137631 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lakestar Semi Inc., New‑
port Beach, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Cone‑
xant Systems, Inc., Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki.
137631 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Conexant Systems, Inc., Irvine, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Conexant Systems, LLC,
Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki.
137952 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERVET INC., ROSE‑
LAND, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet
Inc., Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
138526 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Conexant Systems, Inc., 4311 Jamboree
Road, Newport Beach, California 92660, Stany Zjednoczone Ame‑
ryki i dokonanie wpisu: Lakestar Semi Inc., Newport Beach, Stany
Zjednoczone Ameryki.
138526 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Lakestar Semi Inc., Newport Beach, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Conexant Systems, Inc.,
Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki.
138526 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Conexant Systems, Inc., Irvine, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Conexant Systems, LLC,
Irvine, Stany Zjednoczone Ameryki.
139443 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
141729 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
141730 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
142292 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BOT Kopalnia Węgla Brunatne‑
go Bełchatów Spółka Akcyjna, Rogowiec, Polska 000560236 i doko‑
nanie wpisu: PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów, Polska 000560207.
142357 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

136099 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA INC., Tokio, Japo‑
nia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup, Dania.

142861 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

137631 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Conexant Systems, Inc., 4311 Jamboree

143499 2018 01 17 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 KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
143770 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE NUTRO COMPANY,
City Of Indrusty, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
THE NUTRO COMPANY, Franklin, Stany Zjednoczone Ameryki.
143770 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: THE NUTRO COMPANY, Franklin, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MARS INCORPORATED,
McLean, Stany Zjednoczone Ameryki.
143771 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE NUTRO COMPANY,
City Of Indrusty, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
THE NUTRO COMPANY, Franklin, Stany Zjednoczone Ameryki.
143771 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: THE NUTRO COMPANY, Franklin, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MARS INCORPORATED,
McLean, Stany Zjednoczone Ameryki.
143772 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE NUTRO COMPANY,
City Of Indrusty, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
THE NUTRO COMPANY, Franklin, Stany Zjednoczone Ameryki.
143772 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: THE NUTRO COMPANY, Franklin, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MARS INCORPORATED,
McLean, Stany Zjednoczone Ameryki.
144024 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERVET, INC., ROSE‑
LAND, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet
Inc., Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
144265 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
144617 2018 01 12 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
Zastawu Rejestrowego na Znaku Towarowym zawartej w dniu 7
lipca 2017 r. pomiędzy VITAMA Spółka akcyjna z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawcą) oraz spółką Krzysztof Różko i Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
(jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia Wierzytelności do
najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 12.000.000,00 PLN,
Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny w rozu‑
mieniu art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego na prawie ochronnym
na znak towarowy „GRYPOSTOP” oznaczony numerem R.144617 –
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
144777 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
145065 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
145083 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DALPO Spółka z o.o., 60-118 Poznań
ul. Miedziana 3, Polska i dokonanie wpisu: DALPO TRADING SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
142676256.
145083 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DALPO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142676256 i dokonanie
wpisu: „DALPO POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142676256.
145130 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
145132 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
145211 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
145994 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGA ANNA I JERZY GABRYSIAK SPÓŁ‑
KA JAWNA, Łódź, Polska 470634456 i dokonanie wpisu: CLASS 4 x 4
KONRAD DZIAŁAK, Łódź, Polska 367810571.
146143 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BARTEX”-Bartol Spółka Jawna, Paproć
111, 64-300 Nowy Tomyśl, Polska 639684009 i dokonanie wpisu:
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
146752 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
146831 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
146895 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PACIFIK WORLD CORPORATION, 25791
Commrtvrntre Drive Lake Forest Kalifornia 93630, Stany Zjedno‑
czone Ameryki i dokonanie wpisu: PACIFIC WORLD CORPORATION,
Aliso Viejo, Stany Zjednoczone Ameryki.
146930 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
146933 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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147542 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
147543 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
147546 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
147894 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERVET, INC., ROSE‑
LAND, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet
Inc., Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
149947 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
149953 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
150604 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

147895 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: INTERVET, INC., ROSELAND, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet Inc., Madison,
Stany Zjednoczone Ameryki.

150640 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

147960 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517

150742 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

148400 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

150747 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

149689 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceu‑
tyczne APIPOL-FARMA Spółka z o.o., 32-400 Myślenice ul. H. Cegiel‑
skiego 2, Polska i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.

150871 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

149690 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceu‑
tyczne APIPOL-FARMA Spółka z o.o., 32-400 Myślenice ul. H. Cegiel‑
skiego 2, Polska i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
149691 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko‑
-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Spółka z o.o., 32-400 Myślenice
ul. H. Cegielskiego 2, Polska i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
001419304.
149777 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIO‑
NAL HOLDINGS, INC., 1441 Gardiner Lane, LOUISVILLE Kentucky
40213, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kentucky
Fried Chicken International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjedno‑
czone Ameryki.
149886 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX

150875 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
150943 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
150962 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
150963 2018 01 19 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 KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
150964 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
151045 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
151076 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
151150 2018 01 12 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
151197 2018 01 29 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERVET, INC., ROSE‑
LAND, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet
Inc., Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
151815 2018 01 12 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
152023 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
152097 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SABMILLER INTERNATIONAL BRANDS LI‑
MITED, Woking, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: AB INBEV IN‑
TERNATIONAL BRANDS LIMITED, Woking, Wielka Brytania.
152259 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
152383 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
152464 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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152883 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
152929 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
153136 2018 01 12 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
153555 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., Leiden,
Holandia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup, Dania.
154495 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
154735 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farma‑
ceutyczne APIPOL-FARMA Spółka z o.o., 32-400 Myślenice ul. H. Ce‑
gielskiego 2, Polska i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
154736 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farma‑
ceutyczne APIPOL-FARMA Spółka z o.o., 32-400 Myślenice ul. H. Ce‑
gielskiego 2, Polska i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
154737 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., 32-400 Myślenice ul.
H. Cegielskiego 2, Polska 350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
001419304.
154740 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko‑
-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o., 32-400 Myślenice ul.
H. Cegielskiego 2, Polska 350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
001419304.
155236 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
155313 2018 01 12 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
155396 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.

155420 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

162003 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
162003 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
162125 2018 01 29 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERVET INC., ROSE‑
LAND, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Intervet
Inc., Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
162171 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Powłok Galwanicznych GALWAH,
Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna, Herby-Pietrzaki, Polska 150022880
i dokonanie wpisu: GALWAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pietrzaki, Polska.
162519 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
162520 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
162521 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
162522 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
162523 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
162570 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
162711 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
162712 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

158177 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
158187 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
159162 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
159317 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
159895 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
161274 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
161436 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
161715 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIO‑
NAL HOLDINGS, INC. 1441 Gardiner Lane, LOUISVILLE, Kentucky,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kentucky Fried
Chicken International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone
Ameryki.
161877 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TELL S.A., Poznań, Polska i dokonanie
wpisu: TELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 362926100.
162003 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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162758 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
163047 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
163055 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
163064 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
163205 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
163263 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
163325 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
163500 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
163665 2018 01   A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487 i dokonanie
wpisu: EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, ZIELONA GÓRA, Polska.
163825 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
164051 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne „APIPOL-FARMA” Spółka z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
164363 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA „KRO‑
SNO” S.A., Krosno, Polska 004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO
GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno,
Polska 364383766.
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164363 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (syg. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3590/16/626)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514070 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.164363 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
164376 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Budowlane Henryk
Paech, Międzychód, Polska 210509050 i dokonanie wpisu: Dańczak
Marika, Międzychód, Polska 98010910165.
164713 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
165597 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
165611 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
165612 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
165708 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko‑
-Farmaceutyczne „APIPOL-FARMA”- Sp. z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
166480 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
166496 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
166749 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
167431 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

167708 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

169993 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., Leiden,
Holandia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup, Dania.

167769 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu:
TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Łódź, Polska 101854020.
167770 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu:
TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Łódź, Polska 101854020.
167771 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu:
TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Łódź, Polska 101854020.
167772 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu:
TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Łódź, Polska 101854020.
167773 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska i dokonanie wpisu:
TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Łódź, Polska 101854020.
168763 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
168768 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
168852 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DALPO Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Poznań, Polska 630398733 i dokonanie wpisu: DAL‑
PO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 142676256.

170621 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
170621 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
170621 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
170852 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
170872 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PC NET SERVICE Mirosław Stocerz,
Andrychów, Polska 852626139 i dokonanie wpisu: INELO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
170873 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PC NET SERVICE Mirosław Stocerz,
Andrychów, Polska 852626139 i dokonanie wpisu: INELO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
172726 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
173581 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie
wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.
173581 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Opatówek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: GULVINI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 146980146.

168852 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DALPO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142676256 i dokonanie wpi‑
su: „DALPO POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142676256.

173581 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opató‑
wek, Polska 146980146 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.

169329 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

173581 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.

169330 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska

174297 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
174298 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
180669 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
184481 2018 01 18 D. Wykreślono wpis: „W dniu 25 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2505/16/671) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2443205 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184481 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
185577 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
186765 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., Leiden,
Holandia i dokonanie wpisu: LEO PHARMA A/S, Ballerup, Dania.
188325 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
189902 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
190723 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
191651 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
191651 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
191651 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
192276 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska 180632944
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i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
194059 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
194103 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
194103 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
194103 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
194533 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
194969 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
194970 2018 01 12 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
195089 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Hotel Saski Spółka Jawna Jolanta Gal‑
ganek, Andrzej Zgała, Kraków, Polska 350511413 i dokonanie wpisu:
ABRIZ 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 120863107.
195271 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
196541 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
197244 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
197360 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

197927 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
197950 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
198027 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko‑
-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o., Myślenice, Polska
350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
198043 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
198381 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
198750 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
198882 2017 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
199515 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
200138 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Ceneo Holdings B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia i dokonanie wpisu: CENEO SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302655470.
200479 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
200689 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Marco-Oil Blanka Kotkiewicz, Sękocin
Nowy, Polska 017368994 i dokonanie wpisu: KOTKIEWICZ MAREK,
Warszawa, Polska.
200718 2018 01 18 D. Wykreślono wpis: „W dniu 18 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 3689/17/018) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2544770 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-200718 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
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NA z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie”.
200793 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
201312 2018 01 08 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
203896 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
203897 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
205973 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA Spółka z o.o., Gdańsk,
Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719.
206277 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT-ŁUKÓW”
S.A., Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu: DNP SPÓŁKA
AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
206322 2018 01 19 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r., sygn.
akt: XX GNc 898/15 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie w toku postępowania zabezpieczają‑
cego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 6822/15 dokonał za‑
jęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy w celu
wykonania zabezpieczenia na wniosek uprawnionego: ELIB.PL Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie”.
206322 2018 01 19 F. Wykreślono wpis: „W dniu 17 grudnia
2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o dokonanie
w rejestrze wpisu informacji o zajęciu prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy (Sygn. post. egz. Nr Km 6822/15)”.
206394 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GRIDLEY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
361603693 i dokonanie wpisu: DT-SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
206474 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT-ŁUKÓW”
S.A., Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu: DNP SPÓŁKA
AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
206557 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
206735 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
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206747 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Marzena Kłoczko,
Gdynia, Polska 511368440 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.

209425 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.

207784 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ERICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470541772 i dokonanie wpi‑
su: DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielonki, Polska 367400181.

209426 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o. o.,
Kamień Duży, Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 140778739.

207785 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ERICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470541772 i dokonanie wpi‑
su: DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielonki, Polska 367400181.

209426 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.

207802 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CRH KLINKIER Spółka z o.o., Gliwice,
Polska 931868210 i dokonanie wpisu: LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 931868210.

209427 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o. o.,
Kamień Duży, Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 140778739

207966 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Polska Grupa Dealerów Spółka z o.o.,
Kraków, Polska 357046037 i dokonanie wpisu: GRUPA PGD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 357046037.
207997 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA‑
TIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
208064 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon
Spółka Jawna, Poczesna-Zawodzie, Polska 150058196 i dokonanie
wpisu: ODLEWNIA ŻELIWA SIMIŃSKI-ORDON SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawo‑
dzie, Polska 150058196.
208276 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CRH KLINKIER Spółka z o.o., Gliwice, Polska
931868210 i dokonanie wpisu: LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 931868210.
208278 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CRH KLINKIER Spółka z o.o., Gliwice,
Polska 931868210 i dokonanie wpisu: LHL KLINKIER SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 931868210.
208487 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usłu‑
gowa „REMOST” Józef Siry, Dębica, Polska 850058464 i dokonanie
wpisu: REMOST JÓZEF SIRY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dębica,
Polska 181063299.
208487 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: REMOST JÓZEF SIRY I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Dębica, Polska 181063299 i dokonanie wpisu: RE‑
MOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica,
Polska 181063299.
208530 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Polska Grupa Dealerów Spółka z o.o.,
Kraków, Polska 357046037 i dokonanie wpisu: GRUPA PGD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 357046037.
209425 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o. o.,
Kamień Duży, Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 140778739.

209427 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
209430 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o. o.,
Kamień Duży, Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 140778739.
209430 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
209604 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
209622 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
210732 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIO‑
NAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
210897 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wiesław Wawrzyniak Przedsiębiorstwo
Handlowo-Produkcyjne, Niedźwiady, Polska 250029180 i dokona‑
nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
210897 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
210934 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Pacomp Sp. z o.o., Warszawa, Polska
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016084830 i dokonanie wpisu: ENIGMA SYSTEMY OCHRONY IN‑
FORMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011149535.

CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJ‑
NA, Kraków, Polska 270543582 i dokonanie wpisu: TELE-FONIKA
KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582.

211180 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „POZ-BRUK” Spółka z o.o., So‑
bota, Polska 630904538 i dokonanie wpisu: POZ BRUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sobo‑
ta, Polska 630904538.

213549 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJ‑
NA, Kraków, Polska 270543582 i dokonanie wpisu: TELE-FONIKA
KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582.

211706 2018 01 17 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUN PIZZA Michał Tu‑
szyński, Trzciana, Polska 180063937 i dokonanie wpisu: SUN PIZZA
MICHAŁ TUSZYŃSKI, Rzeszów, Polska 180063937.

213691 2018 01 16 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

211726 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Rurgaz Sp. z o.o., Kolonia Prawiedniki,
Polska 004195791 i dokonanie wpisu: RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA,
CZŁUCHÓW, Polska.
212082 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: TE‑
LESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 006229011.
212098 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
212336 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
212450 2018 01 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin‑
-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodar‑
czy – Rejestru Zastawów (sygn. akt. LU.VII.Ns-Rej.Za 5659/16/194)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2514687 zastaw re‑
jestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R-212450 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA
WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
212759 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚWIAT MEBLI” Agnieszka i Cezary An‑
drzejczak Spółka Jawna, Zielona Góra, Polska i dokonanie wpisu:
ŚWIAT MEBLI AGNIESZKA ANDRZEJCZAK, Zielona Góra, Polska
367690109.

213707 2018 01 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ECHO INVESTMENT Spółka Akcyjna, Kiel‑
ce, Polska 290463755 i dokonanie wpisu: FARRINA INVESTMENTS
- PROJEKT ECHO - 124 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 146254807.
214135 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „Zagłębie” Lubin Sportowa
Spółka Akcyjna, Lubin, Polska 390600870 i dokonanie wpisu: ZA‑
GŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin, Polska 390600870.
214209 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORANGE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 432278867
i dokonanie wpisu: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.
214210 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORANGE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 432278867
i dokonanie wpisu: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.
214328 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Grupa Dealerów Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357046037 i dokonanie
wpisu: GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 357046037.
214329 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Grupa Dealerów Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357046037 i dokonanie
wpisu: GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 357046037.

213021 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Mięsne „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A.,
Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu: DNP SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Polanowo, Polska 366989131.

214330 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Grupa Dealerów Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357046037 i dokonanie
wpisu: GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 357046037.

213165 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRACHEM Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Warszawa, Polska 010600324 i dokonanie wpisu:
REHA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 010600324.

214331 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Grupa Dealerów Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357046037 i dokonanie
wpisu: GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 357046037.

213309 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Skład Hurtowy „LUX” Oleńscy
Spółka Jawna, Białystok, Polska 200115731 i dokonanie wpisu:
SKŁAD HURTOWY LUX OLEŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Zwierki, Polska.

214816 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Południowy Koncern Węglowy Spółka
Akcyjna, Jaworzno, Polska 240033634 i dokonanie wpisu: TAURON
WYDOBYCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno, Polska 240033634.

213407 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „DROMO” Spółka Jawna Woj‑
ciech Pacholczyk, Krzysztof i Jolanta Pragacz, Warszawa, Polska
012529464 i dokonanie wpisu: DROMO SPÓŁKA JAWNA PRAGACZ,
PACHOLCZYK, Warszawa, Polska 012529464.

214817 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Południowy Koncern Węglowy Spółka
Akcyjna, Jaworzno, Polska 240033634 i dokonanie wpisu: TAURON
WYDOBYCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno, Polska 240033634.

213547 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA Z OGRANI‑

214903 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
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180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
215079 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt: IX P 60/11, karta dł. 62/2014/C
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 8 sierpnia 2016
r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Kamil
Schwarz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Kms 114/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Sądu Okrę‑
gowego w Katowicach Sekcji ds. Windykacji Należności Sądowym
z siedzibą w Katowicach”.
215471 2018 01 22 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RADAWAY Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634341983 i dokona‑
nie wpisu: RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Jasin, Polska 634341983.
215861 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEGG MASON Towarzystwo Funduszy In‑
westycyjnych S.A., Warszawa, Polska 013097699 i dokonanie wpisu:
ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 013097699.
216169 2018 01 22 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RADAWAY Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634341983 i dokona‑
nie wpisu: RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Jasin, Polska 634341983.
216439 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Tech‑
niczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon SA, Szczecin,
Polska 810588012 i dokonanie wpisu: SUPON SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin, Polska 810588012.
216668 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KARES ŚWIĘTOCHOWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Węgrów, Polska 712379511 i dokonanie wpisu: KARES KAR‑
MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów,
Polska 364488590.
217940 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa‑
-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3602/17/643) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2544812 zastaw rejestrowy na prawie ochron‑
nym na znak towarowy R-217940 w celu zabezpieczenia wierzytelno‑
ści przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ”.
219680 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 6 maja 2013 r. sy‑
gnatura akt Repertorium A numer 3392/2013 oraz postanowienia
Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 22 sierpnia 2014 r. sygnatura
akt I Co 1110/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22
sierpnia 2014 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Byd‑
goszczy Jacek Zawadzki w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 952/17, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: Mirosława Kaczmarka zamieszkałego w Niemczu”.
217709 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farma‑
ceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o., Myślenice, Polska 350529318
i dokonanie wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
218791 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA Spółka z o.o., Gdańsk, Polska
190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Ra‑
dzymin, Polska 010842719.
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218792 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA Spółka z o.o., Gdańsk, Polska
190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Ra‑
dzymin, Polska 010842719.
219680 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn.
akt: XIII GNc 704/14/AM, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
wym w Chorzowie Mateusz Schulz w toku postępowania egzeku‑
cyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2140/17, dokonał
zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na
rzecz wierzyciela: Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBT Spółka akcyjna
z siedzibą w Katowicach”.
219783 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND DISTRIBUTION INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWO AKCYJNA, Białystok, Polska 200813033 i dokonanie
wpisu: BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 141162822.
219827 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RADAWAY Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634341983 i dokona‑
nie wpisu: RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Jasin, Polska 634341983.
220468 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
220837 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn.
akt: XIII GNc 704/14/AM, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
wym w Chorzowie Mateusz Schulz w toku postępowania egzeku‑
cyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2140/17, dokonał
zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na
rzecz wierzyciela: Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBT Spółka akcyjna
z siedzibą w Katowicach”.
221082 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF WITKOWSKI,
Łódź, Polska i dokonanie wpisu: KRZYSZTOF WITKOWSKI, Łagiew‑
niki Nowe, Polska.
221782 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN6/Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN6/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
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Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN6/Kredyt 3) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie.”
222274 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
222274 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
222274 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
222676 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: METALPLAST KARO ZŁOTÓW Spół‑
ka Akcyjna, Złotów, Polska 000057388 i dokonanie wpisu: ROMB
SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, Polska 000057388.
223993 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA‑
TIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
224369 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „TREC NUTRITION” Marzena Kłoczko,
Gdynia, Polska 511368440 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
224370 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „TREC NUTRITION” Marzena Kłoczko,
Gdynia, Polska 511368440 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
224878 2018 01 16 A.C. Wprowadzono zmianę przez wy‑
kreślenie wpisu: 6: plakietki i tabliczki metalowe, metalowe pod‑
stawki pod kieliszki, szklanki, kubki i kufle, drobne wyroby metalo‑
we zawarte w tej klasie 9; cyfrowe, optyczne i magnetyczne
nośniki danych, programy komputerowe, sprzęt i akcesoria kom‑
puterowe, okulary przeciwsłoneczne wyroby jubilerskie, ozdoby,
pojemniki i naczynia z metali szlachetnych, zegary i zegarki,
14; stopery, puchary, spinki do mankietów, emblematy z metali
szlachetnych, breloczki i kółka do kluczy, odznaki, medale, ordery
zawarte w tej klasie papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie
ujęte w innych klasach, kalendarze, druki, albumy, katalogi, czaso‑
pisma, plakaty, fotografie, materiały piśmienne, sprzęt biurowy, 16;
materiały szkoleniowe i instruktażowe zawarte w tej klasie, mate‑
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, torby papierowe, pro‑
porce i chorągiewki papierowe, pióra, ołówki, długopisy, notesy,
zeszyty, etykiety samoprzylepne, papier listowy, papeterie skóra
i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, 18; walizy i torby podróżne, plecaki, torby sportowe, torni‑
stry, parasolki, parasole i laski, portfele i portmonetki przybory ku‑
chenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne zawarte w tej klasie, 21; talerze dekoracyjne, korkocią‑
gi, naczynia, kufle, szklanki ozdobne i puchary zawarte w tej klasie
24; tekstylia i wyroby włókiennicze zawarte w tej klasie, narzuty na
łóżka i obrusy, pościel, ręczniki, chorągwie, sztandary, proporce,
serwetki tekstylne 25; odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie
sportowe, nakrycia głowy, bielizna, szaliki, krawaty 28; artykuły
i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry i zabawki, ozdoby choinkowe
32; napoje bezalkoholowe, woda mineralna, soki i napoje owocowe
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i warzywne, piwo 33; napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) 34; ty‑
toń, przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki, popielniczki 41; orga‑
nizacja zawodów sportowych, organizacja festynów i innych im‑
prez sportowo-rekreacyjno-kulturalno-oświatowo-rozrywkowych,
działalność wydawnicza, szkolenia, kursy, usługi w zakresie sportu
i rekreacji 43; usługi związane z prowadzeniem restauracji, kawiar‑
ni, barów i barów piwnych, usługi gastronomiczne i hotelarskie
i dokonanie wpisu: 6; plakietki i tabliczki metalowe, metalowe pod‑
stawki pod kieliszki, szklanki, kubki i kufle, drobne wyroby metalo‑
we zawarte w tej klasie, z wyłączeniem towarów w zakresie związa‑
nym z działalnością sekcji piłki nożnej; 9; cyfrowe, optyczne
i magnetyczne nośniki danych, programy komputerowe, sprzęt
i akcesoria komputerowe, okulary przeciwsłoneczne, z wyłącze‑
niem towarów w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki
nożnej; 14; wyroby jubilerskie, ozdoby, pojemniki i naczynia z me‑
tali szlachetnych, zegary i zegarki, stopery, puchary, spinki do man‑
kietów, emblematy z metali szlachetnych, breloczki i kółka do klu‑
czy, odznaki, medale, ordery zawarte w tej klasie, z wyłączeniem
towarów w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej;
16; papier, tektura i wyroby z tych materiałów me ujęte w innych
klasach, kalendarze, druki, albumy, katalogi, czasopisma, plakaty,
fotografie, materiały piśmienne, sprzęt biurowy, materiały szkole‑
niowe i instruktażowe zawarte w tej klasie, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, torby papierowe, proporce i chorągiew‑
ki papierowe, pióra, ołówki, długopisy, notesy, zeszyty, etykiety
samoprzylepne, papier listowy, papeterie, z wyłączeniem towarów
w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej; 18; skóra
i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, walizy i torby podróżne, plecaki, torby sportowe, tornistry,
parasolki, parasole i laski, portfele i portmonetki, z wyłączeniem
towarów w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej;
21; przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szkla‑
ne, porcelanowe i ceramiczne zawarte w tej klasie, talerze dekora‑
cyjne, korkociągi, naczynia, kufle, szklanki ozdobne i puchary za‑
warte w tej klasie, z wyłączeniem towarów w zakresie związanym
z działalnością sekcji piłki nożnej; 24; tekstylia i wyroby włókienni‑
cze zawarte w tej klasie, narzuty na łóżka i obrusy, pościel, ręczniki,
chorągwie, sztandary, proporce, serwetki tekstylne, z wyłączeniem
towarów w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej;
25; odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia
głowy, bielizna, szaliki, krawaty, z wyłączeniem towarów w zakre‑
sie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej; 28; artykuły
i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry i zabawki, ozdoby choinko‑
we, z wyłączeniem towarów w zakresie związanym z działalnością
sekcji piłki nożnej; 32; napoje bezalkoholowe, woda mineralna,
soki i napoje owocowe i warzywne, piwo z wyłączeniem towarów
w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej; 33; napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w zakresie niezwiązanym z działal‑
nością sekcji piłki nożnej; 34; tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
zapalniczki, popielniczki, z wyłączeniem towarów w zakresie zwią‑
zanym z działalnością sekcji piłki nożnej; 41; następujące usługi nie‑
związane z działalnością sekcji piłki nożnej: organizacja zawodów
sportowych, organizacja festynów i innych imprez sportoworekreacyjno-kulturalno-oświatowo-rozrywkowych,
działalność
wydawnicza, szkolenia, kursy, usługi w zakresie sportu i rekreacji
43; następujące usługi niezwiązane z działalnością sekcji piłki noż‑
nej: usługi związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów
i barów piwnych, usługi gastronomiczne i hotelarskie oraz
R.224878-A w rubryce A dokonanie wpisu:Tyski Sport Spółka Akcyj‑
na, Tychy, Polska 241922069 i w rubryce C 6; następujące towary
w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej: plakietki
i tabliczki metalowe, metalowe podstawki pod kieliszki, szklanki,
kubki i kufle, drobne wyroby metalowe zawarte w tej klasie; 9; na‑
stępujące towary w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki
nożnej: cyfrowe, optyczne i magnetyczne nośniki danych, progra‑
my komputerowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, okulary prze‑
ciwsłoneczne; 14; następujące towary w zakresie związanym
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z działalnością sekcji piłki nożnej: wyroby jubilerskie, ozdoby, pojem‑
niki i naczynia z metali szlachetnych, zegary i zegarki, stopery, pu‑
chary, spinki do mankietów, emblematy z metali szlachetnych, bre‑
loczki i kółka do kluczy, odznaki, medale, ordery zawarte w tej klasie;
16; następujące towary w zakresie związanym z działalnością sekcji
piłki nożnej: papier, tektura i wyroby z tych materiałów me ujęte
w innych klasach, kalendarze, druki, albumy, katalogi, czasopisma,
plakaty, fotografie, materiały piśmienne, sprzęt biurowy, materiały
szkoleniowe i instruktażowe zawarte w tej klasie, materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania, torby papierowe, proporce i chorą‑
giewki papierowe, pióra, ołówki, długopisy, notesy, zeszyty, etykiety
samoprzylepne, papier listowy, papeterie; 18; następujące towary
w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej: skóra i imi‑
tacje skóry oraz wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych kla‑
sach, walizy i torby podróżne, plecaki, torby sportowe, tornistry, pa‑
rasolki, parasole i laski, portfele i portmonetki; 21; następujące
towary w zakresie związanym z działalnością sekcji piłki nożnej:
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne zawarte w tej klasie, talerze dekoracyjne,
korkociągi, naczynia, kufle, szklanki ozdobne i puchary zawarte w tej
klasie; 24; następujące towary w zakresie związanym z działalnością
sekcji piłki nożnej: tekstylia i wyroby włókiennicze zawarte w tej kla‑
sie, narzuty na łóżka i obrusy, pościel, ręczniki, chorągwie, sztandary,
proporce, serwetki tekstylne; 25; następujące towary w zakresie
związanym z działalnością sekcji piłki nożnej: odzież, odzież sporto‑
wa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, bielizna, szaliki, kra‑
waty; 28; następujące towary w zakresie związanym z działalnością
sekcji piłki nożnej: artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry
i zabawki, ozdoby choinkowe; 32; następujące towary w zakresie
związanym z działalnością sekcji piłki nożnej: napoje bezalkoholo‑
we, woda mineralna, soki i napoje owocowe i warzywne, piwo; 33;
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w zakresie związanym z dzia‑
łalnością sekcji piłki nożnej; 34; następujące towary w zakresie zwią‑
zanym z działalnością sekcji piłki nożnej: tytoń, przybory dla palaczy,
zapałki, zapalniczki, popielniczki; 41; następujące usługi związane
z działalnością sekcji piłki nożnej: organizacja zawodów sportowych,
organizacja festynów i innych imprez sportowo-rekreacyjnokulturalno-oświatowo-rozrywkowych, działalność wydawnicza,
szkolenia, kursy, usługi w zakresie sportu i rekreacji; następujące
usługi związane z działalnością sekcji piłki nożnej: 43; usługi związa‑
ne z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów i barów piwnych,
usługi gastronomiczne i hotelarskie.
225573 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DOTYK SPA E. Kwiatowska-Rozmus, B.
Kozakaiewicz Spółka Jawna, Warszawa, Polska 140519825 i doko‑
nanie wpisu: EWA KWIATKOWSKA, Warszawa, Polska.
226084 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LIBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska i dokonanie wpisu: LI‑
BRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 240547379.
226852 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POCH S.A., Gliwice, Polska 271563380
i dokonanie wpisu: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 271563380.
227190 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Marzena Kłoczko,
Gdynia, Polska 511368440 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
227209 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
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227499 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁK A KOMANDYTOWA, Gdynia,
Polska i dokonanie wpisu: ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 190198820.
227768 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Marzena Kłoczko,
Gdynia, Polska 511368440 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
227793 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólni‑
cy” Spółka komandytowa, Warszawa, Polska 140973843 i dokona‑
nie wpisu: CHMAJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warsza‑
wa, Polska 140973843.
228287 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627.
228288 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627.
228406 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA‑
TIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
228995 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627.
228996 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627.
229301 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ELE SKY TAXI Adam Ruciński,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: TAXI WARSZAWA ADAM RU‑
CIŃSKI, Warszawa, Polska 012243740.
229302 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ELE SKY TAXI Adam Ruciński,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: TAXI WARSZAWA ADAM RU‑
CIŃSKI, Warszawa, Polska 012243740.
229315 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Far‑
maceutyczne APIPOL-FARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością, Myślenice, Polska 350529318 i dokonanie wpisu: FARMINA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
001419304.
229770 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 6 maja 2013 r. sy‑
gnatura akt Repertorium A numer 3392/2013 oraz postanowienia
Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 22 sierpnia 2014 r. sygnatura
akt I Co 1110/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22
sierpnia 2014 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Byd‑
goszczy Jacek Zawadzki w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 952/17, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: Mirosława Kaczmarka zamieszkałego w Niemczu”.
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229770 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn.
akt: XIII GNc 704/14/AM, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
wym w Chorzowie Mateusz Schulz w toku postępowania egzeku‑
cyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2140/17, dokonał
zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na
rzecz wierzyciela: Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBYT Spółka akcyj‑
na z siedzibą w Katowicach”.

prawie ochronnym na znak towarowy R-234294 w celu zabezpie‑
czenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z sie‑
dzibą w Krakowie ”.

229970 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

234492 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

230218 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
„LEKI NATURY” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokona‑
nie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY
TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
230462 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MR HOUSE EUROPE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142222638 i dokonanie wpi‑
su: HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, Polska
142222638.
232080 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA‑
TIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
232165 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
233070 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Spół‑
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kamień Duży, Polska
140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
233070 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
233387 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Legg Mason Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska
013097699 i dokonanie wpisu: ESALIENS TOWARZYSTWO FUN‑
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
013097699.
233391 2018 01 19 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 12
grudnia 2014 r. sygnatura akt IV P 226/13, klauzula wykonalności
z dnia 12 stycznia 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
wym w Dąbrowie Górniczej w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 52/15, dokonał zajęcia pra‑
wa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzy‑
ciela: Witkowski Piotr zamieszkały w Mikołowie”.
234294 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 wrze‑
śnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3745/17/231) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2544835 zastaw rejestrowy na

234368 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

234509 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN8/Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN8/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN8/Kredyt 3) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie.”
234510 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN7/Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN7/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN7/Kredyt 3) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie.”
234511 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
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2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN9/Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN9/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN9/Kredyt 3) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie.”
234694 2018 1 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SAMANTA-Listwan i Adamek Spółka
Jawna, Białka, Polska 071013208 i dokonanie wpisu: LADY LINGERIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka, Polska
366820165.
234726 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN2/Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN2/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN2/Kredyt 3) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie.”
234940 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmiałowi‑
ce, Polska 891054922 i dokonanie wpisu: FIRE FAMILY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, Polska.
235155 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4115/17/733) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543282 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235155 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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235736 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SAMANTA-Listwan i Adamek Spółka
Jawna, Białka, Polska 071013208 i dokonanie wpisu: LADY LINGERIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka, Polska
366820165.
235737 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SAMANTA-Listwan i Adamek Spółka
Jawna, Białka, Polska 071013208 i dokonanie wpisu: LADY LINGERIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka, Polska
366820165.
236838 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KRI Spółka Akcyjna, Wysogotowo, Pol‑
ska 639803477 i dokonanie wpisu: DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wysogotowo k/Poznania, Polska 639803477.
237392 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HSW-Huta Stali Jakościowych Spółka
Akcyjna, Stalowa Wola, Polska 180176009 i dokonanie wpisu: CO‑
GNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska 012859760.
237702 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW
ZABAW Sławomir Chmieliński, Grom, Polska 510879339 i dokona‑
nie wpisu: NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno, Polska 365105992.
237703 2018 01   A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW
ZABAW Sławomir Chmieliński, Grom, Polska 510879339 i dokona‑
nie wpisu: NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno, Polska 365105992.
238471 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” Spół‑
ka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, Krosno, Polska 004015122
i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
239297 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
239647 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT-ŁUKÓW”
Spółka Akcyjna, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu: DNP
SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
240125 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa „Bobas” Dariusz Brocz‑
kowski, Chrościna, Polska 531300691 i dokonanie wpisu: BOBOBA‑
BY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chróścina,
Polska 365679888.
240553 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT-ŁUKÓW”
Spółka Akcyjna, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu: DNP
SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
240847 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Zakłady Mięsne ŁMEAT-ŁUKÓW Spół‑
ka Akcyjna, Łuków, Polska i dokonanie wpisu: DNP SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Polanowo, Polska 366989131.
241252 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Angelini Pharma Österreich GmbH, , Au‑
stria i dokonanie wpisu: Aziende Chimiche Riunite Angelini France‑
sco A.C.R.A.F. S.P.A., Rzym, Włochy.
241436 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
241437 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
241438 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
241771 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
241772 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
241773 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
241774 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
241775 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
241810 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” Spół‑
ka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, Krosno, Polska 004015122
i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
242437 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA „KROSNO”
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
242437 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (syg. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3588/16/513)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514066 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.242437 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
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Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
242712 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
243338 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT-ŁUKÓW”
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
243444 2018 01 08 A.E. Wprowadzono zmianę przez wy‑
kreślenie wpisu: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyj‑
nych Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska; Legg Mason Zarządzanie
Aktywami Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013097699 oraz wykreślenie
wpisu w RUBRYCE E Wspólne prawo ochronne.
243444 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LEGG MASON TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 013097699 i dokonanie wpisu: ESALIENS TOWARZYSTWO FUN‑
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
013097699.
243621 2018 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
244651 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
244953 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AUDIOFON W. MATYJA SPÓŁKA JAW‑
NA, Wrocław, Polska 020694323 i dokonanie wpisu: AUDIOFON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wrocław, Polska 362324245.
245526 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
245526 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
245526 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.

242439 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.

245565 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944 i dokonanie
wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

242440 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,

246361 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krako‑
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wa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3758/17/452) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2544681 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym na znak towarowy R-246361 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi‑
bą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Krakowie ”.
246361 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 wrze‑
śnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3601/17/242) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2544679 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym na znak towarowy R-246361 w celu zabezpie‑
czenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z sie‑
dzibą w Krakowie ”.
246363 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 wrze‑
śnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3670/17/088) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2544790 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym na znak towarowy R-246363 w celu zabezpie‑
czenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z sie‑
dzibą w Krakowie ”.
246440 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dakoma Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Żanęcin-Rudka, Polska 011929173
i dokonanie wpisu: DAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Wiązowna, Polska 011929173.
246581 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627.
246582 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627.
246583 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TM SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146784511 i dokonanie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627.
246663 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM Investment Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632849
i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
246724 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 6 maja 2013 r. sy‑
gnatura akt Repertorium A numer 3392/2013 oraz postanowienia
Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 22 sierpnia 2014 r. sygnatura
akt I Co 1110/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22
sierpnia 2014 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Byd‑
goszczy Jacek Zawadzki w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 952/17, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: Mirosława Kaczmarka zamieszkałego w Niemczu”.
246724 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn.
akt: XIII GNc 704/14/AM, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
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wym w Chorzowie Mateusz Schulz w toku postępowania egzeku‑
cyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2140/17, dokonał
zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na
rzecz wierzyciela: Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBYT Spółka akcyj‑
na z siedzibą w Katowicach”.
246790 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SAMANTA-LISTWAN I ADAMEK SPÓŁ‑
KA JAWNA, Białka, Polska 071013208 i dokonanie wpisu: LADY LIN‑
GERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka,
Polska 366820165.
246970 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
246971 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
246972 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
246973 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
247586 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
247587 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
249032 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO‑
-FARMACEUTYCZNE APIPOL-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice, Polska 350529318 i dokonanie
wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
249672 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
249824 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM Investment Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
249829 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
250014 2018 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO‑
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-FARMACEUTYCZNE APIPOL-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice, Polska 350529318 i dokonanie
wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
250257 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN TRADING COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wrocław, Polska 021545967 i dokonanie wpisu:
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Pol‑
ska 021545967.
250477 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GIBAŁA BARTOSZ PLATINIUM, Kra‑
ków, Polska 120520784 i dokonanie wpisu: PLATINIUM WELLNESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
121499796.
250555 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
250572 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
250573 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
250618 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
250649 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
250836 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA‑
TIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
251143 2018 01 12 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
251145 2018 01 12 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
251146 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
251147 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑

1565

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
251148 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
251416 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIO‑
NAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
251434 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SIKORSKI, ZIĘTY KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, Olsztyn, Polska
280601001 i dokonanie wpisu: SIKORSKI MIKULSKA PAWLAK KAN‑
CELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, Olsztyn, Pol‑
ska 280601001.
251692 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SMYK Spółka z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
016261640.
251693 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska i dokonanie wpisu: SMYK
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016261640.
251853 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA DORAPOL DOMAGA‑
ŁA SKWARA SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 003900030 i dokona‑
nie wpisu: FIRMA HANDLOWA DORAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków,
Polska 003900030.
252090 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i do‑
konanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
252205 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
252368 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA DORAPOL DO‑
MAGAŁA SKWARA SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 003900030
i dokonanie wpisu: FIRMA HANDLOWA DORAPOL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kra‑
ków, Polska 003900030.
252691 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
253234 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
253234 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 27 stycznia 2017 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3599/16/235)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2520529 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
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R.253234 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
253804 2018 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
254188 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
254189 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
254190 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
255147 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 25 stycznia
2017 r. sygn. akt XII GNC 3646/16 zaopatrzonego w klauzulę wyko‑
nalności z dnia 26 kwietnia 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Chodzieży Piotr Leśniewski w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 574/17, do‑
konała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towaro‑
wy na rzecz wierzyciela: Aforti Securities Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
255083 2018 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HOVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica, Polska 121168007 i dokonanie
wpisu: ENEVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska.
256114 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 141530421 i dokonanie wpisu: RANKOMAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Warszawa, Polska 363096183.
256537 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION KŁOCZKO KATARZY‑
NA, Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
257188 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krako‑
wa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3695/17/735) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2544831 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym na znak towarowy R-257188 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi‑
bą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Krakowie ”.
257188 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krako‑
wa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3755/17/552) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2544837 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym na znak towarowy R-257188 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi‑
bą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Krakowie ”.
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257480 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński, Grom, Polska 510879339 i dokonanie wpisu:
NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Szczytno, Polska 365105992.
258233 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
259064 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
259321 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krako‑
wa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 4397/17/305) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2540652 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym na znak towarowy R-259321 w celu zabezpiecze‑
nia 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; Ceranit III
S.A. z siedzibą w Wałbrzychu; Cersanit Sp. z o.o. z siedzibą w Kra‑
snymstawie; Opoczno I Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie; S.C. Cer‑
sanit Romania SA z siedzibą w Roman (Okręg Neamt), Rumunia”.
259687 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, STALOWA WOLA, Polska i dokonanie wpisu: COGNOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska 012859760.
259765 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów,
Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Lubartów, Polska 431184288.
259878 2018 01   A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
259886 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION Katarzyna Kłoczko,
Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC NUTRITION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
220696468.
260393 2018 01 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 573/17/977) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524014 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-260393 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bole‑
chowie-Osiedlu”.
262481 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
262482 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
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180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
262483 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
262517 2018 01 16 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
262947 2018 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA‑
TIONAL HOLDINGS, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
263059 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ŁOJEWSKI MARCIN ŁOJEWSKI
MARCIN, Poznań, Polska 301191702 i dokonanie wpisu: BIKE CAFÉ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
302601770.
263700 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
263754 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
264294 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
264294 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
264294 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
265013 2018 01 16 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
265075 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
265596 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
265597 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
265923 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, Pol‑
ska 390683614 i dokonanie wpisu: DGP PL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Legnica, Polska 123057980.
265923 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DGP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Legnica,
Polska 123057980 i dokonanie wpisu: DGP PL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, Polska 360610981.
266666 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AIG EUROPE LIMITED, LONDYN, Wiel‑
ka Brytania i dokonanie wpisu: Colonnade Insurance S.A., Luksem‑
burg, Luksemburg.
267037 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
267184 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
267820 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
267854 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
267855 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GRO‑
UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
267892 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GC SKWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 341363454 i dokonanie wpi‑
su: TRANSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Włocławek, Polska 910103365.
268010 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FERLAS IMPORT-EXPORT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska
471682664 i dokonanie wpisu: MY IP BRAND SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 366134487.
268010 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MY IP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 366134487 i dokonanie
wpisu: FBM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 360590445.
268409 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
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268451 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN10/Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN10/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN10/Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
268647 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
268754 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE
MASTRY SPÓŁKA JAWNA, Czaniec, Polska i dokonanie wpisu: PAULINA
ZIĘBIŃSKA 1. PARK KOŚCIUSZKI 2. ICE SPOT, Kęty, Polska 361554291.
268881 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
268946 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
268947 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
268980 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
268996 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę przez wykreśle‑
nie wpisu: AIG EUROPE LIMITED, LONDYN, Wielka Brytania i dokona‑
nie wpisu: Colonnade Insurance S.A., Luksemburg, Luksemburg.
269298 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
269375 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Aleksandra Ciechalska „EUFORYA”, Wałcz,
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Polska 331388189 i dokonanie wpisu: EKSPERTFITNESS.COM PIOTR
OŚRÓDKA, Łódź, Polska 472927286.
269401 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOTO EXPRESSO MĘDRKIEWICZ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, SZCZECIN, Polska 320985726 i dokonanie wpisu:
AUTOEXPRESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, Polska 320985726.
269662 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZIĘBIŃSKA MARIA, ZIĘBIŃSKI STANI‑
SŁAW ICE-MASTRY SPÓŁKA JAWNA, Czaniec, Polska 002419192
i dokonanie wpisu: PAULINA ZIĘBIŃSKA 1. PARK KOŚCIUSZKI 2. ICE
SPOT, Kęty, Polska 361554291.
269716 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
269717 2018 01 15 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeźnica, Polska 180632944
i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
270159 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Powaga-Grabowski Wojciech Rojek,
J.Kuderski, W.Kuderski, Powaga, Myszor MYSLOVITZ Spółka Cywil‑
na, Mysłowice, Polska; Myszor Przemysław Rojek, J.Kuderski, W.Ku‑
derski, Powaga, Myszor MYSLOVITZ Spółka Cywilna, Mysłowice,
Polska; Rojek Artur Rojek, J.Kuderski, W.Kuderski, Powaga, Myszor
MYSLOVITZ Spółka Cywilna, Mysłowice, Polska; Kuderski Jacek Ro‑
jek, J.Kuderski, W.Kuderski, Powaga, Myszor MYSLOVITZ Spółka
Cywilna, Mysłowice, Polska; Kuderski Wojciech Rojek, J.Kuderski,
W.Kuderski, Powaga, Myszor MYSLOVITZ Spółka Cywilna, Mysło‑
wice, Polska i dokonanie wpisu: ARTUR ROJEK, Mysłowice, Polska;
JACEK KUDERSKI, Mysłowice, Polska; WOJCIECH KUDERSKI, Mysło‑
wice, Polska; PRZEMYSŁAW MYSZOR, Mysłowice, Polska; WOJCIECH
POWAGA-GRABOWSKI, Mysłowice, Polska.
270396 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i do‑
konanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
270491 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
270829 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
270848 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów,
Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, LUBARTÓW, Polska 431184288.
270849 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów,
Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, LUBARTÓW, Polska 431184288.
270850 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów,
Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, LUBARTÓW, Polska 431184288.
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272127 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
272240 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 145002313 i dokonanie wpisu: DAMF INWESTYCJE
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 146002313.
272240 2018 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Płock, Polska 146002313 i dokonanie wpisu: FLY.PL SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140848782.
272676 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ZIĘBIŃSKA MARIA I ZIĘBIŃ‑
SKI STANISŁAW ICE-MASTRY SPÓŁKA JAWNA, Czaniec, Polska
002419192 i dokonanie wpisu: PAULINA ZIĘBIŃSKA 1. PARK KO‑
ŚCIUSZKI 2. ICE SPOT, Kęty, Polska 361554291.
272989 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
273137 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
273288 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Kielce, Polska 290463755 i dokonanie wpisu: ECHO – WEST
GATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260517635.
273471 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
273599 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
273940 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
274086 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
274087 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA,
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Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
274293 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274512 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274514 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274723 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274934 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO‑
-FARMACEUTYCZNE APIPOL-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice, Polska 350529318 i dokonanie
wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
275193 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
275393 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
275669 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów,
Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, LUBARTÓW, Polska 431184288.
275372 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4101/17/808) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540549 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-275978 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”.
276346 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4124/17/653) wpisano
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do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540538 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276346 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”.
276372 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i do‑
konanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
276429 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4141/17/092) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2542764 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276429 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”.
276430 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4145/17/696) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543158 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276430 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”.
276431 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4104/17/011) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540540 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276431 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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wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
277753 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO‑
-FARMACEUTYCZNE APIPOL-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice, Polska 350529318 i dokonanie
wpisu: FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 001419304.
278181 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AIG EUROPE LIMITED, LONDYN, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Colonnade Insurance S.A., Luksem‑
burg, Luksemburg.
278436 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 wrze‑
śnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3694/17/334) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2544818 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym na znak towarowy R-278436 w celu zabezpie‑
czenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z sie‑
dzibą w Krakowie ”.
278436 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 wrze‑
śnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3721/17/985) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2544759 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym na znak towarowy R-278436 w celu zabezpie‑
czenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z sie‑
dzibą w Krakowie ”.
278454 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i do‑
konanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
278691 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965 i dokonanie
wpisu: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255.

276432 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4103/17/610) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540541 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276432 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”.

279466 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i do‑
konanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.

276451 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4107/17/214) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540498 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276451 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”.

280310 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Gliwicach
Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku z dnia 7 kwietnia 2017 r., sygna‑
tura akt: I NC 345/16 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie Marcin Musiał w toku postępowania zabezpiecza‑
jącego prowadzonego pod sygnaturą Km 1698/17, dokonał zaję‑
cia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz
uprawnionego: Xbest.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa siedzibą w Warszawie”.

276935 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO‑
-FARMACEUTYCZNE APIPOL-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice, Polska 350529318 i dokonanie

279474 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i do‑
konanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.

280579 2018 01 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4131/17/771) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540550 zastaw rejestrowy na
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prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-280579 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”.
280705 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MODLIŃSKI STANISŁAW, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: AIR CLUB CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142107759.
280712 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELEKTRO-KLIM SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak, Polska
302862096 i dokonanie wpisu: ELEKTRO-KLIM SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak, Polska 302862096.
280712 2018 01 23 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 01.02.2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez Wawrzyńczyk Przemysław prowa‑
dzący działalność gospodarczą pod nazwą „ELEKTRO KLIM” WAW‑
RZYŃCZYK PRZEMYSŁAW, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.”
282487 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
282883 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Pol‑
ska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol‑
ska 364823455.
282963 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965 i dokonanie
wpisu: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255.
284349 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: STUDIO BRANDINGOWE LOREM
IPSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 361724416 i dokonanie wpisu: Perch House LTD, Duma‑
brton, Wielka Brytania.
284449 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XL ENERGY MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015598075
i dokonanie wpisu: BLAME US IGA CHOJNICKA, Warszawa, Polska
284450 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XL ENERGY MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015598075
i dokonanie wpisu: BLAME US IGA CHOJNICKA, Warszawa, Polska.
284856 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XL ENERGY MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015598075
i dokonanie wpisu: BLAME US IGA CHOJNICKA, Warszawa, Polska.
285187 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AP PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302141310 i dokonanie wpisu:
DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska, Polska 630247715.
285843 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 26 stycznia 2017 r. Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
LD.XV.Ns-Rej.Za 321/17/368) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520484 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
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lonym na znak towarowy R.285843 w celu zabezpieczenia wie‑
rzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A.
z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie”.
285843 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN11/Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN11/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN11/Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
285844 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN13/Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN13/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN13/Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
285845 2018 01 22 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszczynie (Zastaw‑
ca) i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Za‑
stawnik) ustanowiono na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN12/Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
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warowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN12/Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN12/Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
286285 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
287115 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRO DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksewerów, Polska 471991589 i dokonanie
wpisu: MY IP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 366134487.
287115 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MY IP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 366134487 i dokonanie
wpisu: FBM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 360590445.
287117 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PORTUCALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 100216085 i dokonanie
wpisu: MY IP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 366134487.
287117 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MY IP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 366134487 i dokonanie
wpisu: FBM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Ksawerów, Polska 360590445.
287212 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑
-HANDLOWE MAGA ELŻBIETA OSIŃSKA, Dawidy, Polska 012403600
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: „PROCAM POLSKA” Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnością, Gdańsk, Polska 170760213.
288377 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SABMILLER INTERNATIONAL BRANDS
LTD., Woking, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: AB INBEV INTER‑
NATIONAL BRANDS LIMITED, Woking, Wielka Brytania.
288748 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZABELA KRZYŻANIAK, Poznań, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: MK BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
365352070.
288879 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Angelini Pharma Österreich GmbH,
Bisamberg, Austria i dokonanie wpisu: Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.P.A., Rzym, Włochy.
289184 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JAI KUDO POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokietnica, Polska
634533607 i dokonanie wpisu: JAI KUDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634533607.
289500 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION KATARZYNA MARZE‑
NA KŁOCZKO, Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC
NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 220696468.
289697 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION KATARZYNA MARZE‑
NA KŁOCZKO, Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC
NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 220696468.
289719 2018 01 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Kielce, Polska 290463755 i dokonanie wpisu: GRUPA EPP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Warszawa, Polska.

287254 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.

289800 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LEGG MASON TOWARZYSTWO FUN‑
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
013097699 i dokonanie wpisu: ESALIENS TOWARZYSTWO FUN‑
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
013097699.

287371 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑
-HANDLOWE MAGA ELŻBIETA OSIŃSKA, Dawidy, Polska 012403600
i dokonanie wpisu: MAGA PPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy, Polska 365436000.

290412 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZABELA KRZYŻANIAK, Poznań, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: MK BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
365352070.

287547 2018 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: METROPOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146964905 i doko‑
nanie wpisu: Zenon Banasik, Rajszew, Polska.

290682 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MARCIN ŁOJEWSKI, Poznań, Polska
301191702 i dokonanie wpisu: BIKE CAFÉ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302601770.

287992 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IZABELA KRZYŻANIAK, Poznań, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: MK BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
365352070.

290834 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVENT MIND MICHAŁ WYSOCKI, War‑
szawa, Polska 141168026 i dokonanie wpisu: KRZYSZTOF CZARNIA‑
KOWSKI, Józefów, Polska.

287993 2018 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZABELA KRZYŻANIAK, Poznań, Polska i do‑
konanie wpisu: MK BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 365352070.
288285 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁ‑

290835 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: EVENT MIND MICHAŁ WYSOCKI,
Warszawa, Polska 141168026 i dokonanie wpisu: MICHAŁ WYSOCKI,
Kulice, Polska.
290970 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BURY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061354680 i dokonanie
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wpisu: BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, Polska 431203459.
290971 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BURY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061354680 i dokonanie
wpisu: BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, Polska 431203459.
290972 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BURY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061354680 i dokonanie
wpisu: BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, Polska 431203459.
291040 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION KATARZYNA MARZE‑
NA KŁOCZKO, Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC
NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 220696468.
291161 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krako‑
wa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3696/17/136) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2544771 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym na znak towarowy R-291161 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi‑
bą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Krakowie ”.
291161 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krako‑
wa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 3607/17/648) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2545304 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym na znak towarowy R-291161 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi‑
bą w Warszawie wobec INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Krakowie ”.
291661 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
291694 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
291942 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
291946 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
291954 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Konstancin-Jeziorna, Polska 000288320 i doko‑
nanie wpisu: AAWF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 367024393.
291964 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
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292106 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubartów,
Polska 431184288 i dokonanie wpisu: STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, LUBARTÓW, Polska 431184288.
292353 2018 01 16 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 20 lutego 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez C-M Ciura Marcin, Mała Wieś
przy Drodze, Polska na czas nieokreślony”.
292731 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Angelini Pharma Österreich GmbH,
Bisamberg, Austria i dokonanie wpisu: Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.P.A., Rzym, Włochy.
292732 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Angelini Pharma Österreich GmbH,
Bisamberg, Austria i dokonanie wpisu: Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.P.A., Rzym, Włochy.
292734 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Angelini Pharma Österreich GmbH,
Bisamberg, Austria i dokonanie wpisu: Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.P.A., Rzym, Włochy.
292927 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVENT MIND MICHAŁ WYSOCKI, War‑
szawa, Polska 141168026 i dokonanie wpisu: MICHAŁ WYSOCKI,
Warszawa, Polska.
293181 2018 01 18 A. Wprowadzono
zmianę
siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska
170760213 i dokonanie wpisu: PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 170760213.
293558 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TREC NUTRITION KATARZYNA MARZE‑
NA KŁOCZKO, Gdynia, Polska 220228684 i dokonanie wpisu: TREC
NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 220696468.
293897 2018 01 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, Polska
180632944 i dokonanie wpisu: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.
293997 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i doko‑
nanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
294308 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH VIN‑
FORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350888218 i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
294493 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
294494 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
294583 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KATARZYNA CABAN, Warszawa, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: BARBARA CIEPIELEWSKA, Warszawa, Polska.
294648 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLOBAL SUPPLEMENTS
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Gdańsk, Polska 360566027 i dokonanie wpisu: GLO‑
BAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 360566027.

296552 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.

294678 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVENT MIND MICHAŁ WYSOCKI, War‑
szawa, Polska 141168026 i dokonanie wpisu: MICHAŁ WYSOCKI,
Warszawa, Polska.

296786 2018 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.

294679 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EVENT MIND MICHAŁ WYSOCKI, War‑
szawa, Polska 141168026 i dokonanie wpisu: MICHAŁ WYSOCKI,
Warszawa, Polska.

298126 2018 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AIG Europe Limited, Londyn, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Colonnade Insurance S.A., Luksem‑
burg, Luksemburg.

294725 2018 01 19 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 19 sierpnia 2016 r., sygn. akt: VI
GNc 400/16, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzę‑
biu-Zdroju Jakub Mika w toku postępowania zabezpieczającego
prowadzonego pod sygnaturą Km 381/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz upraw‑
nionej: Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki akcyjnej z siedzibą
w Łodzi”.
294936 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 180037377
i dokonanie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 180037377.
294937 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 180037377
i dokonanie wpisu: NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 180037377.
295418 2018 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141379289 i dokonanie
wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
295709 2018 01 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 sierpnia
2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10285/15/798) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2459453 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295709 ustanowiony
na rzecz spółki Markiewicz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie wobec Symbio Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
295709 2018 01 18 D. Wykreślono wpis: „W dniu 18 sierpnia
2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10285/15/798) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2459453 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295709 ustanowiony
na rzecz spółki Markiewicz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie wobec Symbio Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
295712 2018 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM ADAM KLINOWSKI, War‑
szawa, Polska 361142720 i dokonanie wpisu: NITRO LODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Warszawa, Polska 367086922.
296551 2018 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Łuków, Polska 000566517 i dokonanie wpisu:
DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska 366989131.
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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.
194 633
237 644
252 679
261 422
281 965
197 731

2013 05 13
2017 07 17
2016 10 26
2016 09 27
2017 05 17
2015 05 13

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dla towa‑
rów zawartych w klasie: 09: zapisane elek‑
troniczne nośniki informacji zawierające
utwory graficzne i słowno-graficzne, w tym
reklamowe, w postaci: taśm, płyt i płytek
małoformatowych, przenośnych pamięci
danych cyfrowych, dyskietek o dużym za‑
gęszczeniu danych; 16: wydawnictwa rekla‑
mowe, w tym foldery, katalogi, czasopisma,
prospekty, kalendarze, wizytówki, papiery
i koperty firmowe, projekty wydawnictw,
stoisk i tablic reklamowych na nośniku pa‑
pierowym i foliowym; 42: usługi tworze‑
nia stron internetowych dla osób trzecich,
usługi utrzymywania stron internetowych,
usługi projektowania utworów prawa au‑
torskiego w tym, w zakresie wzornictwa
przemysłowego;
255 221 2016 08 20 Unieważniono w części dla towarów zawar‑
czy w klasie: 01: produkty chemiczne prze‑
znaczone dla przemysłu, prac badawczych;
żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym; kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, pia‑
sek odlewniczy, kaolin, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, środki do konserwacji
cementu za wyjątkiem farb i olejów, do‑
datki chemiczne modyfikujące właściwości
cementu - szczelność, mrozoodporność,
spoiwa do betonu, dodatki modyfikujące
właściwości betonu, dodatki modyfikujące
właściwości materiałów ściernych; 02: far‑
by, pokosty, lakiery; środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno; barwniki;
zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie
metalowe i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, zaprawy
i kity cementowe stosowane do uzupełnia‑
nia ubytków w wyrobach z kamienia sztucz‑
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nego i naturalnego; 19: materiały budowla‑
ne niemetalowe; rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie; asfalt, smoła
i bitumy; budynki przenośne niemetalowe;
pomniki niemetalowe, żwir, piasek z wyjąt‑
kiem formierskiego ujęty w tej klasie, glina
- w tym glina ogniotrwała, szkło budowlane,
w tym szkło izolacyjne, zaprawy budowlane,
elementy budowlane i półfabrykaty zawie‑
rające gips, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy
cementowe i zawierające cement, prefabry‑
kowane elementy budowlane zawierające
cement i wapno, niemetalowe materiały
budowlane do systemów dociepleń, wap‑
no, artykuły ceramiczne - w tym dachów‑
ki ceramiczne, kształtowniki budowlane
ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne
okładziny ścian i podłóg, cegła, ceramicz‑
ne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tynki
gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcz‑
nego i mechanicznego wykonywania gładzi
gipsowych, gotowe masy szpachlowe;

288 172 2017 08 10

289 100 2017 02 14

291 919 2017 10 17

291 920 2017 10 17

291 921 2017 10 17

293 287 2017 10 17
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług)
wymienia się te towary (usługi).
111 525
137 315
225 409
156 308

Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w całości
Prawo wygasło w części dla towarów zawar‑
tych w klasie: 32: napoje bezalkoholowe,
soki, nektary i napoje owocowe, sok i napoje
warzywne, soki i napoje warzywno-owoco‑
we, soki i napoje warzywne, owocowe oraz
warzywno-owocowe dla dzieci i niemow‑
ląt, soki i napoje warzywne, owocowe oraz
warzywno-owocowe z dodatkiem mikroi makroelementów i/lub witamin, gazowane
i niegazowane wody mineralne i smakowe,
produkty do wytwarzania napojów bezal‑
koholowych: wyciągi, esencje, koncentraty,
syropy oraz proszki i pastylki do otrzymywa‑
nia napojów musujących, piwo;
176 722 2014 09 30 Prawo wygasło w części dla usług z kl. 35;
usługi w zakresie handlu detalicznego pro‑
duktami spożywczymi i przemysłowymi;
186 563 2014 09 30 Prawo wygasło w części dla towarów za‑
wartych w klasie 35; prowadzenie punktów
sprzedaży detalicznej z produktami spo‑
żywczymi i przemysłowy;
259 497 2017 06 27 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
27.06.2017r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 259497
275 275 2017 06 14 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
14.06.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 275275
286 407 2017 07 04 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
04.07.2017 uprawniony zrzekł się przed

293 290 2017 10 17

139 108 2017 01 19

2008 06 12
2009 01 01
2014 12 29
2009 08 04

143 871 2016 03 10
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Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 286407
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
10.08.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 288172
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
04.07.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 289100
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
17.10.2017 uprawniony zrzekł się przed Urzę‑
dem Patentowym prawa ochronnego na
znak towarowy R. 291919
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
17.10.2017 uprawniony zrzekł się przed Urzę‑
dem Patentowym prawa ochronnego na
znak towarowy R. 291920
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
17.10.2017 uprawniony zrzekł się przed Urzę‑
dem Patentowym prawa ochronnego na
znak towarowy R. 291921
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
17.10.2017 uprawniony zrzekł się przed Urzę‑
dem Patentowym prawa ochronnego na
znak towarowy R. 293287
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
17.10.2017 uprawniony zrzekł się przed Urzę‑
dem Patentowym prawa ochronnego na
znak towarowy R. 293290.
Prawo wygasło w części dla towarów: w tym
zegary, biżuterię, w tym bransoletki, pier‑
ścionki i obrączki, naszyjniki, kolczyki, klip‑
sy, obrączki dla ptaków, broszki, szlachetne
kamienie, spinki do mankietów, spinki do
krawatów, szpilki do krawatów, klamry (ob‑
rączki) do chust, apaszek i krawatów, opaski
do włosów, spinki do włosów, ozdoby do
kapeluszy, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, w tym zegary, budzi‑
ki, zegarki, paski i bransolety do zegarków,
kopert do zegarków, mechanizmy do zegar‑
ków, szkiełka do zegarków, włosy do zegar‑
ków, paski skórzane do zegarków, (klasa 35);
oraz dla: wykonane z metali szlachetnych
lub pokrywane metalami szlachetnymi po‑
pielniczki, amulety, odznaki, emblematy,
pudełka, pudełka na cygara, pudełka na
papierosy, papierośnice, pudełka na zapał‑
ki, puderniczki, portmonetki, pojemniki
na zapałki, biżuteria, bransoletki, broszki,
agrafki, łańcuszki, spinki do krawatów, spin‑
ki do mankietów, diamenty, kolczyki, klipsy,
ozdoby do kapeluszy, kość słoniowa, meda‑
liony, ozdobne szpile, perły, pierścionki, ob‑
rączki, ozdoby ze srebra, tace, stoliki (tace)
z metali szlachetnych, kandelabry, świeczni‑
ki, gasidła do świec, kołnierzyki do lichtarzy,
lichtarze, sakiewki z siateczki, płaskie flaszki
kieszonkowe (piersiówki), puchary, kielichy,
breloczki, fantazyjne breloki do kluczy, kół‑
ka do kluczy (klasa 14)
Prawo wygasło w części dla towarów: pro‑
dukty kosmetyczne i preparaty do czysz‑
czenia: olejki eteryczne, środki do: pielę‑
gnacji włosów i skóry, czyszczenia zębów,
do prania, toaletowe środki sanitarne, dez‑

1576

224 472 2017 04 13

244 976 2016 10 26

244 976 2013 04 29

224 977 2016 10 26

244 977 2013 04 29

259 071 2015 10 13
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odoranty, perfumy, wody kolońskie (klasa 3)
poprzez dopisanie: produkty kosmetyczne
do stóp dla diabetyków, produkty kosme‑
tyczne do pielęgnacji rąk dla diabetyków,
środki do pielęgnacji włosów dla diabety‑
ków, środki do higieny jamy ustnej dla dia‑
betyków oraz produkty kosmetyczne do
pielęgnacji ciała (klasa3)
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
prace naprawcze, stacje obsługi samocho‑
dów (klasa 37 w części); transport (klasa 39
w części)
Prawo wygasło w części dla towarów: pro‑
gramy komputerowe medyczne do bada‑
nia, monitorowania i stymulowania czyn‑
ności życiowych, programy komputerowe
medyczne do badania elektrokardiogra‑
ficznego (EKG) i elektroencefalograficznego
(EEG); (klasa 09).
Prawo wygasło w części dla towarów i/lub
usług: sprzęt komputerowy i oprogramo‑
wanie komputerowe służące do połączenia
z urządzeniami mobilnymi tj. komputerami
przenośnymi, laptopami, telefonami prze‑
nośnymi; urządzenia mobilne tj. komputery
przenośne, laptopy, telefony przenośne i ich
oprogramowanie (klasa 09 w części) usługi
z zakresu przesyłania informacji, przesyła‑
nie informacji głosowej, tekstowej, danych i
obrazowej poprzez sieć komputerową prze‑
wodową lub światłowodową, wypożyczanie
urządzeń i aparatury do przesyłania infor‑
macji, wypożyczanie telefonów (klasa 38)
Prawo wygasło w części dla towarów: pro‑
gramy komputerowe medyczne do bada‑
nia, monitorowania i stymulowania czyn‑
ności życiowych, programy komputerowe
medyczne do badania elektrokardiogra‑
ficznego (EKG) i elektroencefalograficznego
(EEG); (klasa 09).
Prawo wygasło w części dla towarów i/lub
usług: sprzęt komputerowy i oprogramo‑
wanie komputerowe służące do połączenia
z urządzeniami mobilnymi tj. komputerami
przenośnymi, laptopami, telefonami prze‑
nośnymi; urządzenia mobilne tj. komputery
przenośne, laptopy, telefony przenośne i ich
oprogramowanie (klasa 09 w części) usługi
z zakresu przesyłania informacji, przesyła‑
nie informacji głosowej, tekstowej, danych i
obrazowej poprzez sieć komputerową prze‑
wodową lub światłowodową, wypożyczanie
urządzeń i aparatury do przesyłania infor‑
macji, wypożyczanie telefonów (klasa 38)
Prawo wygasło w części dla towarów: re‑
klama radiowa, reklama telewizyjna, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci komputerowej,
wydawnictwa inne niż dotyczące sportu,
plakaty, afisze, figurki, rodzaju artykuły
upominkowe z nadrukami o charakterze in‑
nym niż dotyczącym sportu, publikowanie
tekstów reklamowych dotyczących innych
tematów niż sportu, usług sprzedaży w
sklepach wielobranżowych: wydawnictwa,
plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy,
kalendarze, fotografie, różnego rodzaju ar‑
tykuły upominkowe, artykuły codziennego

271 513 2017 05 12

272 211 2017 05 15

273 541 2016 05 18

286 464 2017 03 28
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użytku z nadrukami o charakterze reklamo‑
wym, (klasa 35).
Prawo wygasło w części dla towarów: ape‑
ritify alkoholowe, arak, brandy, jabłecznik,
cydr, miód pitny, napoje alkoholowe de‑
stylowane, napoje alkoholowe zawierające
owoce, rum, whisky, wino, wódka (klasa 33)
Prawo wygasło w części dla towarów: narzę‑
dzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym,
wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń
biała, wszystkie powyższe towary zawiera‑
jące przyrządy służące do golenia lub obci‑
nania włosów i zarostu; ostrza maszynek do
golenia; (klasa 8 w części)
Prawo wygasło w części dla towarów/usług:
usługi związane z udzielaniem kredytów;
działalność ubezpieczeniowa; pośrednic‑
two ubezpieczeniowe; usługi w zakresie
leasingu pojazdów silnikowych; usługi w
zakresie leasingu oraz związane z nim usłu‑
gi oszacowania, ubezpieczeniowe, gwaran‑
cyjne, pożyczki, wszystkie powyższe usługi
z wyłączeniem usług w odniesieniu do po‑
jazdów silnikowych (klasa 36)
Prawo wygasło w części dla towarów: 05:
artykuły żywnościowe na bazie białka do
celów medycznych; preparaty białkowe do
celów medycznych; dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych; die‑
tetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych; dietetyczne substancje przy‑
stosowane do celów medycznych; prepa‑
raty farmaceutyczne; kapsułki do celów
farmaceutycznych; kapsułki na lekarstwa;
kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycz‑
nych; suplementy diety zawierające kaze‑
inę| napoje lecznicze; leki dla ludzi; leki do
użytku medycznego; wspierające leki po‑
mocnicze mleko w proszku dla niemowląt;
suplementy diety zawierające olej lniany;
oleje lecznicze; syropy do użytku farmaceu‑
tycznego; tabletki do celów farmaceutycz‑
nych; tłuszcze do celów medycznych; żyw‑
ność dla niemowląt;
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
196 423 04/2008 2017 10 24 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo‑
wania administracyjnego (tekst jed‑
nolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U.
2013.1410) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zmianie
ustawy Prawo własności przemysło‑

Nr 4/2018
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wej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615) Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decy‑
zję z dnia 23.01.2007 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towaro‑
wy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego
			
prawidłowo powinno być: POLM‑
LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa,
Polska
197 833 06/2008 2017 10 24 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo‑
wania administracyjnego (tekst jed‑
nolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U.
2013.1410) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zmianie
ustawy Prawo własności przemysło‑
wej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615) Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decy‑
zję z dnia 07.09.2007 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towaro‑
wy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego
			
prawidłowo powinno być: POLM‑
LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa,
Polska
197 834 06/2008 2017 10 24 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo‑
wania administracyjnego (tekst jed‑
nolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U.
2013.1410) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zmianie
ustawy Prawo własności przemysło‑
wej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615) Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decy‑
zję z dnia 03.01.2006 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towaro‑
wy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego
			
prawidłowo powinno być: POLM‑
LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa,
Polska
197 835 06/2008 2017 10 24 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo‑
wania administracyjnego (tekst jed‑
nolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz. U.
2013.1410) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zmianie
ustawy Prawo własności przemysło‑
wej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615) Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decy‑
zję z dnia 07.09.2007 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towaro‑

			

279 033 03/2016 2017 12 11

			
279 052 03/2016 2017 10 24

			

280 512 04/2016 2017 10 24

			

286 464 12/2016 2017 07 12
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wy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego
prawidłowo powinno być: POLM‑
LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa,
Polska
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 2 lipca 2015 roku
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak
prawidłowo powinno być: na rzecz
SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postę‑
powania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własno‑
ści przemysłowej (Dz. U. 2013.1410)
oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zmianie ustawy
Prawo własności przemysłowej (Dz.
U. z 2015. 1615) Urząd Patentowy
RP zmienia swoją decyzję z dnia 06
października 2015 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na słowny znak
towarowy w części dotyczącej pod‑
miotu na rzecz którego udzielono
prawa ochronnego
prawidłowo powinno być: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wadowice, War‑
szawa, Polska
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postę‑
powania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własno‑
ści przemysłowej (Dz. U. 2013.1410)
oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zmianie ustawy
Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. z 2015. 1615) Urząd Patento‑
wy RP zmienia swoją decyzję z dnia
18 listopada 2015 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towa‑
rowy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego
prawidłowo powinno być: GRUPA
MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wadowice, War‑
szawa, Polska
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 27 lipca 2016 roku
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
zakresu ochrony ;
prawidłowo powinno być : prepara‑
ty bakteryjne do celów medycznych
lub weterynaryjnych; artykuły żyw‑
nościowe na bazie białka do celów
medycznych; preparaty białkowe
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do celów medycznych; preparaty
biologiczne do celów medycznych;
preparaty biologiczne do celów
weterynaryjnych; dietetyczna żyw‑
ność przystosowana do celów me‑
dycznych; dietetyczne napoje przy‑
stosowane do celów medycznych;
dietetyczne substancje przystoso‑
wane do celów medycznych; pre‑
paraty farmaceutyczne; kapsułki do
celów farmaceutycznych; kapsułki
na lekarstwa; kapsułki skrobiowe
do celów farmaceutycznych; suple‑
menty diety zawierające kazeinę;
napoje lecznicze; leki dla ludzi; leki
do użytku medycznego; wspierają‑
ce leki pomocnicze; kultury mikro‑
organizmów do celów medycznych
lub weterynaryjnych; substancje
odżywcze dla mikroorganizmów;
mleko w proszku dla niemowląt;
suplementy diety zawierające olej
lniany; oleje lecznicze; preparaty
z mikroorganizmów do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych; sy‑
ropy do użytku farmaceutycznego;
tabletki do celów farmaceutycz‑
nych; tłuszcze do celów medycz‑
nych; żywność dla niemowląt
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 26 października
2016 r. dotyczącej udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy
powinno być: Kalynivka, Ukraina
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 2 listopada 2016
roku o udzieleniu prawa ochronne‑
go na znak towarowy w części doty‑
czącej nazwy uprawnionego
prawidłowo powinno być: na rzecz
MIP METRO GROUP INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO.KG, DÜSSEL‑
DORF, Niemcy
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 09 listopada 2016
roku o udzieleniu prawa ochronne‑
go na znak towarowy w części doty‑
czącej wykazu towarów i/lub usług
dla przedmiotowego znaku:
prawidłowo powinno być:
16 /…/ pudla tekturowe /…/
/…/ obsadki /…/
18 /…/ parasole (duże) /…/
/…/ smycze /…/
21 /…/ dzieła sztuki wykonane ze
szkła /…/
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 29 listopada 2016
roku o udzieleniu prawa ochronne‑
go na znak
prawidłowo powinno być: na rzecz
EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kra‑
ków, Polska; VERBIS ALFA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Kraków, Polska; INPOST
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
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291 175 05/2017 2017 10 24 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 25.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
zastrzeżeń
			
prawidłowo powinno być: zastrze‑
żenia; czarny, niebieski, biały
291 127 05/2017 2017 10 25 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 5 grudnia 2016 r. do‑
tyczącej udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy Zgłaszającego
			
powinno być: Janowski Janusz, Bie‑
lany Wrocławskie, Polska
291 612 06/2017 2017 10 27 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 01.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
siedziby zgłaszającego
			
powinno być: MARKA SOKOŁÓW‑
-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podla‑
ski, Polska
291 613 06/2017 2017 10 27 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 01.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
siedziby zgłaszającego
			
powinno być: MARKA SOKOŁÓW‑
-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podla‑
ski, Polska
291 614 06/2017 2017 10 27 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 01.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
siedziby zgłaszającego
			
powinno być: MARKA SOKOŁÓW‑
-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podla‑
ski, Polska
293 447 07/2017 2017 03 09 Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 09.01.2017 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na słowny znak
towarowy
			
prawidłowo powinno być: „(…) su‑
plementy diety przeznaczone do
polepszania stanu skóry, włosów
i paznokci oraz do ich pielęgnacjo
do celów leczniczych (…)”
294 620 08/2017 2017 10 20 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej siedziby zgła‑
szającego
			
prawidłowo powinno być: PLAY 3
GNS Sp. z o.o. S.K., Warszawa, Polska
294 621 08/2017 2017 10 20 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej siedziby zgła‑
szającego
			
prawidłowo powinno być: PLAY 3
GNS Sp. z o.o. S.K., Warszawa, Polska
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296 040 09/2017 2017 12 06 Sprostowano oczywistą pomył‑
kę w decyzji z dnia 29.12.2016 r.
o udzieleniu prawa na znak towaro‑
wy w części dotyczącej klasyfikacji
wiedeńskiej
			
prawidłowo powinno być: klasyfika‑
cja wiedeńska: 27.05.15, 27.05.13
296 384 09/2017 2017 06 09 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 27.02.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak
			
prawidłowo powinno być: GRZE‑
GORZ SUŁKOWSKI, YORK, Wielogó‑
ra, Polska
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono
literą K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
414152
PRESTO
19
Knauf Marmorit GmbH, Ellighofen 679283 Bollschweil (DE)
2017 04 07
2017 07 10
2017 06 22
495122
XSM
12
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 cours
SablonF-63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
2017 05 19
2017 07 24
2017 07 06
654939
SPRINGFIELD
9
CORTEFIEL, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51E-28034 MADRID (ES)
2016 05 18
2017 07 24
2017 07 06
671355
Opal
30
DF WORLD OF SPICES GMBH, INDUSTRIESTRASSE 25 49201
DISSEN (DE)
2010 12 09
2011 04 11
2011 02 17
832237
CFE: 07.01.08, 14.05.01
18, 25
SHANTOU FOREIGN TRADE MATERIALS CO., LTD., Rm.701,
27 Zhuang,Danxiazhuang Xiqu,Loughuqu515041 Shantou
Guangdong (CN)
2017 03 18
2017 07 24
2017 07 06
925523
LIQUID POWDER
3, 5
HENKEL AG & CO. KGAA, HENKELSTRASSE 67 40589 DÜSSELDORF (DE)
2007 04 19
2007 08 20
2007 07 05
986439
RITZ ESCOFFIER
29, 30, 31
THE RITZ HOTEL LIMITED, 14 South StreetLondon W1K 1DF (GB)
2008 10 03
2009 02 16
2009 11 12
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1171022
TINNO
CFE: 27.05.01, 27.05.22
9
SHENZHEN TINNO MOBILE TECHNOLOGY CORP., A 4/F, H-3
BUILDING, EASTERN INDUSTRIAL PARK, OVERSEA CHINESE TOWN,
NO. 1 XIANGSHAN EAST STREET, NANSHAN DISTRICT SHENZHEN,
GUANGDONG (CN)
2013 07 03
2013 09 30
2013 08 15
1182881
ULTIMA
CFE: 25.03.01, 27.05.03, 29.01.12
1, 4, 35
360 MEDIA GROUP S. R. O., PANENSKÁ 13 SK-811 03 BRATISLAVA (SK)
2013 08 30
2014 01 07
2013 11 28
1190449
JOHN PAUL
CFE: 03.01.08
35, 39, 41, 43
SERVICE CONCIERGE, 116 BIS AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES
F-75008 PARIS (FR)
2013 10 31
2014 03 17
2015 04 30
1191729
CFE: 26.04.03, 26.04.16, 28.03.00
9
Shaanxi Baoguang Group Ltd., No.53 Baoguang Road, Baoji City
Shaanxi Province (CN); Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device
Co., Ltd., No.53 Baoguang Road, Baoji City Shaanxi Province (CN)
2013 12 17
2014 03 31
2014 02 13
1209865
Wiko
CFE: 27.05.01
9, 38
WIKO, 1 RUE DU CAPITAINE DESSEMOND F-13007 MARSEILLE (FR)
2014 03 21
2014 09 01
2014 07 24
1211828
CFE: 25.01.25, 28.05.00
29, 30, 43
Serediuk Taras Leonidovych, vul. Dovnar-Zapolskoho,
4, kv. 106Kyiv 04116 (UA); Serediuk Oksana Ivanivna,
vul. Dovnar-Zapolskoho, 4, kv. 106Kyiv 04116 (UA)
2016 05 31
2016 12 19
2016 11 24
1227354
BELLCONTOUR
10
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „NIKE-MED”, UL.
PANFEROVA, 11 RU-119261 MOSCOW (RU)
2014 10 02
2015 01 19
2014 12 11
1250861
IHH INSANI YARDIM VAKFI
CFE: 01.05.08, 03.07.11, 05.13.01, 27.05.10, 29.01.12
36, 41, 43
İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI, Büyük
Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3Fatih-İstanbul (TR)
2014 10 21
2015 07 20
2015 06 11
1253337
EFES PILSENER
CFE: 05.07.02, 26.01.15, 27.05.02, 29.01.13
32
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI ANONIM SIRKETI,
Bahçelievler Mahallesi,Sehit Ibrahim,Koparir Caddesi
No:4Bahçelievler Istanbul (TR)
2015 05 04
2015 08 03
2015 06 25
1253377
AQUA FANTASY
39, 43, 44
OZEL BUYUK KOLEJ EGITIM YAYIN BASIM TICARET VE SANAYI
ANONIM SIRKETI, Hulya Sk. No: 7Gaziosmanpasa-Ankara (TR)
2015 02 12
2015 08 03
2015 06 25
1253758
FISHERFIELD
CFE: 27.05.01
WSC a. s., Na kopci 537/16SK-010 01 Žilina (SK)
2014 12 18
2015 08 17

3, 9, 14, 18, 26, 35
2015 07 02

1075544
TANGO INFINITY
1
BIO-RAD MEDICAL DIAGNOSTICS GMBH, INDUSTRIESTR. 1 63303
DREIEICH (DE)
2010 12 23
2011 07 18
2011 05 26

1253802
Urban Care
35
SELEN KOZMETIK INSAAT PAZARLAMA DANISMANLIK ITHALAT VE
IHRACAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, Serifali Mahallesi Türker
CaddesiBeyit Sokak No:41Yukari Dudullu ÜmraniyeIstanbul (TR)
2015 02 03
2015 08 17
2015 07 02

1151284
REDPUR
11, 37, 42
REDWELL MANUFAKTUR GMBH, AM ÖKOPARK 3 A-8230
HARTBERG (AT)
2012 11 20
2013 04 29
2013 03 14

1260491
LEOMAX
4, 5, 8, 10, 14, 16, 20, 21, 25, 27, 35
AXIRAN s.r.o., Fügnerovo náměstí 1808/3CZ-120 00 Praha
2-Nové Město (CZ)
2015 03 09
2015 09 28
2015 08 13

1580
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1266327
ColorWin
3, 5
Pharm. Dr. Jolanta Kantor, Bystrice 1262CZ-739 95 Bystrice (CZ)
2015 05 30
2015 10 13
2015 10 01
1267248
Hybrex
7, 9, 42
SMS Group GmbH, Eduard-Schloemann-Straße 440237 Düsseldorf (DE)
2015 07 22
2015 11 23
2015 10 08
1269119 K
AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS
8, 10, 11
American Eagle Instruments, Inc., 6575 Butler Creek RoadMissoula
MT 59808 (US)
2015 01 28
2017 07 24
2017 07 06
1269821
RB-Servoline
12
Robert Bosch Automotive Steering GmbH, Richard-BullingerStraße 7773527 Schwäbisch Gmünd (DE)
2015 07 21
2015 12 07
2015 10 22
1276620
Drotafemme
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2015 10 05
2016 01 18
2015 12 03
1279470
AK 12
CFE: 27.05.01, 27.07.01
8, 13, 16, 28, 35
Joint stock company „Concern „Kalashnikov”, proezd Deryabina,
3IzhevskRU-426006 Udmurtia (RU)
2015 05 25
2016 02 01
2015 12 17
1282637
WEAR
CFE: 27.05.17
9, 35
START TODAY CO., LTD., 2-6-1 Nakase,Mihama-Ku,Chiba-ShiChiba
261-7116 (JP)
2016 02 10
2016 06 06
2016 04 28
1294806
BRUNO PREMI RED
CFE: 27.05.10, 29.01.13
18, 25, 35
Bruel International Limited, Smithfield Business Centre,The
Distillers Building,SmithfieldDublin 7 (IE)
2015 10 21
2016 05 09
2016 03 31
1296393
THE WEEKND
9, 25, 41
XO Trademarks LLC, 16000 Ventura Blvd Ste. 600Encino CA 91436
(US)
2016 03 30
2016 06 06
2016 04 28
1297995
POWERGUARD
36
Edgewood Partner Insurance Center, 135 Main Street, 21st
FloorSan Francisco CA 94105 (US)
2016 03 31
2016 07 04
2016 05 26
1314205
SERENEO
37, 42
LEGRAND FRANCE, 128 ave du Maréchal de Lattre-deTassignyF-87000 LIMOGES (FR); LEGRAND SNC, 128 ave du
Maréchal de Lattre-de-TassignyF-87000 LIMOGES (FR)
2016 07 13
2016 11 07
2016 10 13
1321714
SiSi LOVE
CFE: 02.09.01, 27.03.01
Kuznetsova Hanna Oleksandrivna, provulok
Petropavlivskyi,budynok 19, m.Kyiv 04073 (UA)
2017 05 08
2017 07 24

3
2017 07 06

1324196
Polyvision
10
IVOCLAR VIVADENT AG, Bendererstrasse 2FL-9494 SCHAAN (LI)
2016 02 23
2017 01 02
2016 12 15

Nr 4/2018

1327393
BORJOMI
CFE: 06.01.02, 06.19.01, 07.01.08, 07.05.15, 25.01.15, 28.19.00,
29.01.15
32
Association „Georgian Glass and Mineral Water”, Borjomi Bottling
Factory No 2,KvibisiBorjomi (GE)
2016 10 26
2017 01 23
2017 01 05
1327571
Lunicite
CFE: 24.17.02, 25.01.01, 26.04.18, 27.05.07, 29.01.13
25, 26, 35
LIVUA s.r.o., Obchodná 14SK-811 06 Bratislava (SK)
2016 02 18
2017 01 30
2017 01 12
1331624
EVERYWHERE LIFE TAKES ME
9, 25, 35
Blundstone Australia Pty Ltd, 88 Gormanston RoadMoonah TAS
7009 (AU)
2016 11 09
2017 03 06
2017 02 16
1332818
SINOTRUK
7, 37
China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd., No. 53,
Wuyingshan Zhong Road,JinanShandong Province (CN)
2016 03 16
2017 03 13
2017 02 23
1333211
GRADUSNIK VODKA
CFE: 17.05.01, 19.07.06, 28.05.00, 29.01.12
21, 33
AKYLBEK ZHUMABAEVICH ZHUMABAEV, Gogolya Str., 2, Apt33720040 Bishkek City (KG)
2016 07 15
2017 03 20
2017 03 02
1333307
Hydrocor
1, 4
Houghton Technical Corporation, 1011 Centre RoadWilmington
DE 19805 (US)
2016 09 26
2017 03 20
2017 03 02
1333717
IDEEN WELT
CFE: 04.02.01, 26.01.16, 27.05.01 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 1630938 Burgwedel (DE)
2014 11 24
2017 03 27
2017 03 09
1336134
DOCTOR BUBNOVSKY CENTRE5, 9, 10, 16, 28, 35, 44
DOCTOR BUBNOVSKY CENTER LLC, 32 A Khreshchatyk str.Kyiv
01001 (UA)
2016 07 14
2017 04 10
2017 03 23
1336553
AGISTAR
7
Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15CH-8401 Winterthur (CH)
2016 12 14
2017 04 18
2017 03 30
1336626
TABA EC
CFE: 05.05.20, 26.04.02, 28.01.00, 29.01.14
34
Eastern Company S.A.E, 450, Ahram StreetGiza (EG)
2016 12 16
2017 04 18
2017 03 30
1338737
CFE: 01.15.15, 05.03.11, 28.05.00
3
Limited Liability Company „Management company Eliksir”,
vul. Aerodrom, 144, s. Stari Kodaky,Dnipropetrovskyi r-n
Dnipropetrovska obl. 52072 (UA)
2016 10 07
2017 05 02
2017 04 13
1339064
Saflora
CFE: 05.03.14, 27.05.08
3
Diachuk Serhii Ivanovych, vul. Ozerna, 10, s.
Ivankovychi,Vasylkivskyi raionKyivska obl. 08632 (UA)
2016 09 22
2017 05 02
2017 04 13

1326892
KRONWERK
CFE: 24.09.02, 27.05.07, 29.01.01
6, 7, 8, 9, 20
MATRIZE Handels-GmbH, Ferdinandstr. 25-27 20095 Hambourg (DE)
2015 12 23
2017 01 23
2017 01 05

1339110
ZAGU
CFE: 19.13.01, 26.07.05
10
MAANSHAN BOND MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD., 1358
Meishan Road,Economic and Technology Development
Zone,Maanshan CityAnhui Province (CN)
2016 12 20
2017 05 02
2017 04 13

1327008
SPA Cotton
CFE: 05.03.14, 29.01.12
3
COTTON CLUB INVESTMENT LLC, 1 st Lipovy, vl. 4, d. Sobolikha,
g. BalashihaRU-143985 Moscow obl. (RU)
2016 04 11
2017 01 23
2017 01 05

1339169
NUOER CHEMICAL
CFE: 19.11.04, 27.05.02, 28.03.00
1
DONGYING NUOER CHEMICAL CO., LTD., Lique Industry
Zone,Guangrao County,Dongying CityShandong (CN)
2017 01 12
2017 05 02
2017 04 13

Nr 4/2018
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1341656
VITACID
1, 5, 31
Nuscience Belgium N.V., Booiebos 5B-9031 Drongen (BE)
2016 12 13
2017 05 15
2017 04 27
1341683
RIALTO
CFE: 27.01.01, 29.01.12
16, 35, 36, 38, 41, 42
Limited Liability Company „ZAKUPKI.PROM.UA”, Kharkivske shose,
201-203,building 2-A, office 114Kyiv 02121 (UA)
2016 11 02
2017 05 15
2017 04 27
1342332
VARSKA
3, 5
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Pervoe reshenie”,
Friedrich Engels St.,75, bldg. 5, suite VIII, room 1,office 613, 1st
floorRU-105082 Moscow (RU)
2016 10 31
2017 05 22
2017 05 04
1347854
QUADRO
7, 9, 11
Rosa Jagodić, Dr. Ante Šercera 29HR-10000 Zagreb (HR)
2016 09 13
2017 06 19
2017 06 01
1348027
T
CFE: 26.04.02, 27.05.14
39
Mykhailo GRYSHULENKO, Priezu iela 15LV-2008 Jurmala (LV)
2017 03 16
2017 06 19
2017 06 01
1350563
Dr. Wells IMPROVING HEALTH CLINICS
CFE: 24.13.25, 26.04.01, 27.05.19
35, 44
McCare, Serviços de Saúde, S.A., Rua João Mendonça, nº. 529São
Mamede de Infesta e Senhora da HoraMatosinhos (PT)
2017 02 24
2017 07 10
2017 06 22
1350871
NERVOTIB
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, bei Rosario
De Carlo,Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen (SZ) (CH)
2017 02 09
2017 07 10
2017 06 22
1350872
DIGESTIB
5
Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, bei Rosario
De Carlo,Hungerstrasse 47CH-8832 Wilen (SZ) (CH)
2017 02 09
2017 07 10
2017 06 22
1350915
KEENAI
9, 38, 42
Ricoh Innovations Corporation, 10050 N. Wolfe Road, Suite SW2260Cupertino CA 95014 (US)
2017 02 06
2017 07 10
2017 06 22
1351000
R-TRUCK
CFE: 18.01.07
7, 12, 35
Torgovoe chastnoe unitarnoe predpriyatie „TRUCKBEL”, k.307, Ul.
Babushkina d.54220024 Minsk (BY)
2016 11 03
2017 07 10
2017 06 22
1351030
BONAMI
35
PERICLEANU-GRIGORE MARIA, Tulcea, Str. Inginer Dumitru Ivanov
Nr. 14BJud. Tulcea (RO)
2017 01 31
2017 07 10
2017 06 22
1351084
boshetti
25
GÜÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Çobançeşme MahallesiMithatpaşa CaddesiSülün Sokak No:68YenibosnaİSTANBUL (TR)
2017 03 30
2017 07 10
2017 06 22
1351085
IL PATIO since 1993
CFE: 01.15.05, 26.01.01, 29.01.13
43
Orange Restaurants Brands Limited, 2 Riga Feraiou Street,Limassol
Center, Block B,6th floor, Office 601CY-3095 Limassol (CY)
2017 03 23
2017 07 10
2017 06 22
1351108
MADAARLELTATWEER
CFE: 26.13.01, 28.01.00, 29.01.04
36
Madar Company For Real Estate Development., 29 El Falah St.,El
MohandeseenGiza (EG)
2017 04 10
2017 07 10
2017 06 22
1351120
SOLAR INSIGHT
Solar A/S, Industrivej Vest 43DK-6600 Vejen (DK)
2017 03 30
2017 07 10

35, 42
2017 06 22

1581

1351726
PrimaSan
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 11 30
2017 07 17
2017 06 29
1351727
KatAni
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 11 30
2017 07 17
2017 06 29
1351736
AgileCraft
9
AGILECRAFT LLC, 103 N Austin Avenue #405Georgetown TX 78626 (US)
2017 03 31
2017 07 17
2017 06 29
1351889
SERICCA
CFE: 27.05.01
25, 35
NEW SILK ROAD GROUP LTD., ROOM 618, WEST BLOCK,QIUSHI
CENTER,ZHUZILIN ROAD,SHENZHEN CITYGUANGDONG (CN)
2016 11 28
2017 07 17
2017 06 29
1351890
COME ON MASTER
CFE: 27.05.01
25, 35
NEW SILK ROAD GROUP LTD., Room 618, West Block,Qiushi
Center,Zhuzilin Road,Shenzhen CityGuangdong (CN)
2016 11 28
2017 07 17
2017 06 29
1351936
KEMA
CFE: 26.11.12, 27.05.17, 28.03.00
6
Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd., Industrial Concentration
District (Huannan Road),Huashi Town,JiangyinJiangsu Province (CN)
2017 04 20
2017 07 17
2017 06 29
1351950
nature zen
CFE: 26.01.03, 29.01.12
5, 25, 28, 43
SOURCE CODE TECHNOLOGY (SCT) FOUNDATION OF
SWITZERLAND, c/o Schweizerische Treuhandgesellschaft
AG,Lange Gasse 15, CH-4052 Basel (CH)
2017 03 08
2017 07 17
2017 06 29
1351954
SINTACLOR
9
MERSEN FRANCE PY SAS, 1 rue Jules FerryF-54530 PAGNY-SURMOSELLE (FR)
2017 03 21
2017 07 17
2017 06 29
1351967
DENSICARB
11, 37, 40
SAUR, 11 CHEMIN DE BRETAGNEF-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
2017 03 29
2017 07 17
2017 06 29
1351993
GOSLOTO
CFE: 01.15.23, 29.01.14
41
Limited Liability Company „Gosloto”, Volgogradsky prospect, 43
korpus 3,RU-109316 Moscow (RU)
2017 02 21
2017 07 17
2017 06 29
1351994
CFE: 01.15.23, 28.05.00, 29.01.14
41
Limited Liability Company „Gosloto”, Volgogradsky prospect, 43
korpus 3,RU-109316 Moscow (RU)
2017 02 21
2017 07 17
2017 06 29
1352001
ekover
CFE: 24.17.25, 27.05.01, 28.05.00
1, 17, 19, 31, 35, 37, 44
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo Uralskiy asbestovyi gornoobogatitelnyi kombinat, ul. Uralskaya, 66, AsbestRU-624261
Sverdlovskaya Oblast (RU)
2016 11 07
2017 07 17
2017 06 29
1352007
Certified Financial Modeler German Institute of
Corporate Finance
CFE: 07.03.01, 07.05.08, 07.15.22, 26.04.24, 26.11.02
41
Deutsches Institut für Corporate Finance GmbH & Co. KG,
Neckarsteige 6-1072622 Nürtingen (DE)
2017 02 20
2017 07 17
2017 06 29
1352101
BITAREL
19
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Bitarel”, ul.
Naberezhnaya, d. 14222357 g. Volozhin, Minskaya obl. (BY)
2017 03 14
2017 07 17
2017 06 29

1582
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1352138
SOLATI
12
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,Seocho-guSeoul
06797 (KR)
2017 04 27
2017 07 17
2017 06 29
1352140
H350
12
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,Seocho-guSeoul
06797 (KR)
2017 04 27
2017 07 17
2017 06 29
1352174
RAZ
7, 11
RAZ systems GmbH, Bahnhofstrasse 35a82467 GarmischPartenkirchen (DE)
2017 02 20
2017 07 17
2017 06 29
1352185
BYCKOVSKI
18, 35
The Limited liability company „Bychkovski”, Slonimskoye shosse 1
st.Baranovichi225320 Brestskaya obl. (BY)
2017 03 09
2017 07 17
2017 06 29
1352235
PATRON
1, 4, 9
Torgovoye chastnoe unitarnoe predpriyatie „SHATE-M plyus”, d.
2A, ul. Mira, p. PrivolnyLugovoslobodskoy s/s223062 Minsky r-n,
Minskaya obl. (BY)
2017 02 24
2017 07 17
2017 06 29
1352256
CALMESAN
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 03 13
2017 07 17
2017 06 29
1352295
VITAMAMA
3, 5, 29, 30, 32
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Laboratoriya
sovremennogo zdorovya”, ul. Khimzavodskaya, 11/20,
BerdskRU-633004 Novosibirskaya oblast’ (RU)
2017 04 13
2017 07 17
2017 06 29
1352344
elcab CABLE & PROFILE
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
9
ELCAB KABLO PROFİL SAN. TİC. A.Ş., Atatürk Mah. Omür Sk.
No9Arnavutköyİstanbul (TR)
2016 11 14
2017 07 17
2017 06 29
1352345
IMPERIAL WARS
CFE: 09.07.01, 24.07.23, 26.13.25, 27.05.07, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 07 17
2017 06 29
1352351
TEENAGE MILLIONAIRE
25
ANTEKS KONFEKSİYON TURİZM GIDA SANAYİ ve TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Istanbul Zeytinburnu Yeşiltepe,Mah. 53/1 Sok
No:5,Zeytinburnuİstanbul (TR)
2016 12 15
2017 07 17
2017 06 29
1352416
HaiYuan Chemical
CFE: 26.01.01, 27.01.01, 27.05.09
1
DONGYING HAIYUAN CHEMICAL CO., LTD., Gangxi San
Road East,Gangbei Er Road South,Dongying Port Economic
Development Zone,Dongying CityShandong (CN)
2017 04 10
2017 07 17
2017 06 29
1352485
mongdodo
CFE: 27.05.01, 29.01.01
18, 25, 35
SEMIR GROUP CO., LTD., No. 1189 Liuhongqiao Road,Xinqiao,
Ouhai District,WenzhouZhejiang (CN)
2016 12 27
2017 07 17
2017 06 29
1352486
GREAT EMPIRE
CFE: 27.05.02, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 12 06
2017 07 17
2017 06 29
1352487
BLUE Heart
CFE: 27.05.02, 29.01.04

9, 28

Nr 4/2018

Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 12 06
2017 07 17
2017 06 29
1352488
The SECRETS of LONDON
CFE: 16.03.17, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 12 06
2017 07 17
2017 06 29
1352489
VERSAILLES GOLD
CFE: 25.01.25, 27.05.04, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 12 06
2017 07 17
2017 06 29
1352490
GENIUS OF LEONARDO
CFE: 27.03.15, 27.05.03, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 12 06
2017 07 17
2017 06 29
1352503
CFE: 28.05.00
30
Joint Stock Company „Rakhat”, ul. Zenkova, 2a050002 Almaty (KZ)
2017 02 27
2017 07 17
2017 06 29
1352509
SOMAFLEX
16
SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Hadımköy
Mahallesi,Alparslan Sokağı, No: 10,Arnavutköyİstanbul (TR)
2017 04 18
2017 07 17
2017 06 29
1352631
eDIAG
CFE: 27.05.09
9
Shenzhen Kingbolen Technology Co., Ltd., 1123-1126, Area B,
11/F, Yousong Tech Mansion, East 1st Ring Road, Longhua Street,
Longhua New Area, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 04 12
2017 07 17
2017 06 29
1352637
NETIZEN
35, 43
ZONBUSI LIMITED, 14 Souliou, Aglantzia,P.C. 2102Nicosia (CY)
2017 03 16
2017 07 17
2017 06 29
1352684
NURAGE
14, 18, 25
Petra Stern, Robert-Koch-Str. 1965191 Wiesbaden (DE)
2017 04 20
2017 07 17
2017 06 29
1352685
XIAOMI
CFE: 27.05.01
12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 36, 37
Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City ShoppingMall II of China
Resources,No. 68, Qinghe Middle Street,Haidian District100085
Beijing (CN)
2016 06 16
2017 07 17
2017 06 29
1352723
CFE: 28.03.00
39
DONGYING QUANXIN FURNITURE MANUFACTURING CO.,LTD.,
Liaohe Road South,Huzhou Road East,Dongying Development
ZoneShandong (CN)
2016 04 19
2017 07 17
2017 06 29
1352782
eco PRESS
CFE: 24.15.07, 27.05.08, 29.01.12
7, 37, 40, 41
SHINOHARA PRESS SERVICE CO., LTD, 34-2, Shiomi-cho,FunabashishiChiba 273-0016 (JP)
2016 10 21
2017 07 17
2017 06 29
1352797
Mian
CFE: 27.05.01
25
MINH ANH CO., LTD, Pho Noi B Industrial Zone,Nghia Hiep
Commune, Yen My DistrictHung Yen Province (VN)
2016 11 23
2017 07 17
2017 06 29
1352798
Akuvox
CFE: 27.05.17
9
AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO.,LTD., Room 217, No. 73,
Huizhan South 7th Road,Siming District,Xiamen City361003 Fujian
Province (CN)
2016 12 27
2017 07 17
2017 06 29

Nr 4/2018
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1352829
QUICK CLACK
6, 21
GUATTA ANDREA S.R.L., Via San Pietro, 62I-25077 ROE’ VOLCIANO
(BRESCIA) (IT)
2017 02 17
2017 07 17
2017 06 29
1352843
LIBITU
CFE: 24.13.25
1
SHENZHEN LANCENT INDUSTRY CO., LTD., A601 International
Commercial Trading Building, North Baoan RoadShenzhen (CN)
2017 03 27
2017 07 17
2017 06 29
1352922
GOLDEN RING
33
Otkryetoe aktsionernoe obshchestvo „Moskovsky zavod „Cristall”,
4 Samokatnaya ulitsaRU-111033 Moscow (RU)
2017 04 19
2017 07 17
2017 06 29
1353009
HOT & Cash
CFE: 24.17.18, 27.05.03, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 07 17
2017 06 29
1353010
Game OF Luck
CFE: 03.13.02, 05.13.25, 27.05.03, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 11 03
2017 07 17
2017 06 29
1353012
CFE: 15.01.13, 28.05.00, 29.01.01
9, 12, 35, 37, 42
Joint Stock Company «Russian Helicopters», Bolshaya Pionerskaya
st., 1, Moscow,RU-115054 (RU)
2016 11 18
2017 07 17
2017 06 29
1353013
RUSSIAN HELICOPTERS
CFE: 15.01.13, 27.05.01, 29.01.01
9, 12, 35, 37, 42
Joint Stock Company «Russian Helicopters», Bolshaya Pionerskaya
st., 1, Moscow,RU-115054 (RU)
2016 11 18
2017 07 17
2017 06 29
1353060
esemtan pro care
3, 5
Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Straße 222851 Norderstedt (DE)
2017 05 03
2017 07 17
2017 06 29
1353083
EPIDERMOSIL
1, 3
S.A.M. EXSYMOL, 4, avenue Albert IIMC-98000 Monaco (MC)
2017 04 07
2017 07 17
2017 06 29
1353084
BRILLIANCE
1
BOSTIK SA, 253 avenue du Président WilsonF-93210 La Plaine Saint
Denis (FR)
2017 04 04
2017 07 17
2017 06 29
1353092
a’pieu
CFE: 27.05.17
3
ABLE C & C CO., LTD., A-3F, SK Twintech Tower Bldg.,119, Gasan
digital,1-ro, Geumcheon-guSeoul 153-773 (KR)
2017 04 03
2017 07 24
2017 07 06
1353093
DORCO
16
DORCO CO., LTD., (Golim-Dong),350 Kyungahnchun-Ro,CheoinGu, Yongin-SiKyunggi-Do (KR)
2017 04 11
2017 07 24
2017 07 06
1353133
St. Ferdinand
32, 33
St. Ferdinand GmbH, An den Nahewiesen55450 Langenlonsheim (DE)
2017 01 31
2017 07 24
2017 07 06
1353137
SONAVOX
CFE: 27.05.01
9
Suzhou Sonavox Electronics Co., Ltd., No. 333, Zhongchuang
Road,Yuanhe Technology Park,Xiangcheng District,
SuzhouJiangsu (CN)
2017 04 12
2017 07 24
2017 07 06
1353162
MESOSERUM
3, 5
FONT I MAS, JUAN CARLOS, Avda. de la Tecnología, 25E-08840
VILADECANS (BARCELONA) (ES)
2016 11 23
2017 07 24
2017 07 06

1583

1353167
RU
CFE: 27.05.22
39, 41, 42
International Road Transport Union, Chemin de la Voie-Creuse
16CH-1202 Genève (CH)
2017 04 12
2017 07 24
2017 07 06
1353193
HappyBlu
35, 38
PRIXTEL, 11 cours GambettaF-13100 AIX-EN-PROVENCE (FR)
2017 04 20
2017 07 24
2017 07 06
1353201
CFE: 01.03.02, 26.01.04, 29.01.12
3, 5, 44
NAOS, 355 rue Pierre-Simon LaplaceF-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR)
2017 04 25
2017 07 24
2017 07 06
1353227
AQUAVIA
CFE: 06.01.01, 29.01.13
32, 35
SC SAMMILLS DISTRIBUTION SRL, Str. Constructorilor nr.
27,ApahidaJud Cluj (RO)
2017 01 05
2017 07 24
2017 07 06
1353331
OM ACTIV
25, 28, 32
BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate comercială, Gura
CăinaruluiMD-5024 Floreşti (MD)
2017 04 19
2017 07 24
2017 07 06
1353377
CFE: 05.05.20
9
YINGCHANG GROUP CO., LTD., DUQIAO, LINHAI,TAIZHOU
CITYZHEJIANG (CN)
2016 12 20
2017 07 24
2017 07 06
1353389
KEBENE
5, 35
S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124jud. Cluj, Cluj-Napoca (RO)
2017 03 22
2017 07 24
2017 07 06
1353412
PEM RT
6
PEM Management, Inc., Suite 108,103 Foulk RoadWilmington DE
19803 (US)
2017 05 22
2017 07 24
2017 07 06
1353438
ARKO MEN SKIN DEFENSE
3, 8
EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Ayazağa Cendere Yolu No.10Levent İstanbul (TR)
2016 10 06
2017 07 24
2017 07 06
1353453
KING RICHARD
33
EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
„FINANSKONSULT”, „Altzeko” str. 16BG-4000 PLOVDIV (BG)
2017 02 20
2017 07 24
2017 07 06
1353463
KERUI
CFE: 27.05.17
40
Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., No. 233, Naner
Road, Dongying CityShandong Province (CN)
2017 04 03
2017 07 24
2017 07 06
1353472
HAPPY SNAIL
CFE: 03.11.07, 27.03.03, 29.01.12
5, 9, 10, 11, 20, 25, 28, 35
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo Kholdingovaya kompaniya
„Absolut”, Mazhorov per., 14, str.5RU-107023 Moskva (RU)
2017 03 21
2017 07 24
2017 07 06
1353473
CFE: 28.05.00 6, 7, 8, 9, 11, 18, 21, 35, 37, 40, 41, 42
Pankratov Alexey Vladimirovich, Borisa Galushkina street, 25105RU-129301 Moscow (RU)
2017 03 30
2017 07 24
2017 07 06
1354090
ME:sh
CFE: 24.17.01, 27.05.10
25
SALOMON SAS, 14 Chemin des CroiseletsF-74370 EPAGNY METZTESSY (FR)
2017 04 28
2017 07 24
2017 07 06
1354091
NanoTrader
CFE: 26.04.02, 27.05.08, 29.01.12
36
WH SELFINVEST SA, 291, route d’ArlonLuxembourgL-1150 (LU)
2017 05 02
2017 07 24
2017 07 06
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1354123
HAOYU
CFE: 05.03.15, 27.05.01
1
SHANDONG BOKAI SILICA GEL CO., LTD, West of Laoshan
Road,North of Weihai Road,Economic Development Area,Ju
County,Rizhao City276500 Shandong Province (CN)
2017 03 27
2017 07 24
2017 07 06
1354151
SLEDGERS
CFE: 26.03.04, 26.11.09, 27.01.01, 29.01.12
18, 25
SLEDGERS, INC., OMC Chambers,Wickhams Cay 1ROAD TOWN,
TORTOLA (VG)
2016 12 05
2017 07 24
2017 07 06
1354171
myhive
CFE: 03.13.05, 26.04.09, 27.05.24, 29.01.12
35, 36, 37, 39, 40, 42
IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 11A-1100 Wien (AT)
2017 01 05
2017 07 24
2017 07 06

Nr 4/2018

Limited Liability Company «SVEZA», 69th km of MKAD, build. 17,
Putilkovo,Krasnogorsky regionRU-143441 Moscow district (RU)
2016 11 16
2017 07 24
2017 07 06
1354590
AURORA home
CFE: 05.03.02, 27.05.10
23, 24, 25, 26
Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Levent
199,Büyükdere Caddesi No:199,ŞişliTR-34394 İstanbul (TR)
2016 11 22
2017 07 24
2017 07 06
1354597
AGE OF TROY
CFE: 27.01.02, 27.05.03, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 12 06
2017 07 24
2017 07 06
1354598
Rediema
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44CZ-739 61 Třinec (CZ)
2016 12 01
2017 07 24

3, 5, 35
2017 07 06

1354214
q king
CFE: 03.01.14, 27.03.01
18, 25
GUANGZHOU AOKING LEATHER CO., LTD, No. 6 Zebin
Road,Yangguang Road,Shiling Town,Huadu District, Guangzhou
Guangdong Province (CN)
2016 12 05
2017 07 24
2017 07 06

1354636
Abakus
CFE: 27.05.01
35, 41
Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost’yu „Trast”,
ul. Chongarskij b-r, 18, korp. ARU-117556 Moscow (RU)
2017 02 22
2017 07 24
2017 07 06

1354231
Meggi
31
Sano-Moderní v ziva zvírat spol. s r.o., Npor. O. Bartoska 15CZ-344
01 Domazlice (CZ)
2016 11 21
2017 07 24
2017 07 06

1354701
OXYNADOR
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2017 03 08
2017 07 24
2017 07 06

1354232
AcidoSan
31
Sano-Moderní v ziva zvírat spol. s r.o., Npor. O. Bartoska 15CZ-344
01 Domazlice (CZ)
2016 11 21
2017 07 24
2017 07 06

1354787
STAPP HORSE
25, 35
Monte Stelvio B.V., Juristenlaan 14NL-5037 GJ Tilburg (NL)
2017 03 15
2017 07 24
2017 07 06

1354233
BoviFit
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 11 24
2017 07 24
2017 07 06
1354234
StimuDigest
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 11 24
2017 07 24
2017 07 06
1354235
NutriCube
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 07
2017 07 24
2017 07 06
1354236
SanAmmat
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 07
2017 07 24
2017 07 06
1354237
Mipro
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 07
2017 07 24
2017 07 06
1354254
Plv sport
25, 35
MEHMET ERYILDIRIM, FEZVI ÇAKMAK MAH. 1120,SOK. No:85/A
ESENLER İSTANBUL (TR)
2016 12 16
2017 07 24
2017 07 06
1354260
Fitis GOOD HOUSEMATES
CFE: 26.03.01, 27.05.07, 29.01.12
9, 11, 20, 21
AN LAP CO., LTD., 29-29A, Huynh Van Banh Street, Ward 17,Phu
Nhuan DistrictHo Chi Minh City (VN)
2016 11 15
2017 07 24
2017 07 06
1354521
MYHIVE
35, 36, 37, 39, 40, 42
IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 11A-1100 Wien (AT)
2017 01 05
2017 07 24
2017 07 06
1354572
CFE: 27.05.01

SVEZA
19, 20, 35, 40, 42

1354935
LURS
1
Lopaienko Iurii Oleksiiovych, kvartal Levchenko, 1A, kv. 18m.
Luhansk 91051 (UA)
2017 02 01
2017 07 31
2017 07 13
1354956
CRIMPED
34
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3CH-2000 Neuchâtel (CH)
2017 04 20
2017 07 31
2017 07 13
1354983
KINMAC
CFE: 27.05.01
7
Kinhanyan Technology (Dalian) Holding Co., Ltd., Room 212, No. 10
Aixian Street,High-Tech Industrial Zone,DalianLiaoning Province (CN)
2017 04 20
2017 07 31
2017 07 13
1355014
CRIMPING
34
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3CH-2000 Neuchâtel (CH)
2017 04 20
2017 07 31
2017 07 13
1355021
CFE: 28.05.00
29, 30, 43
Limited Liability Company „Dystrybiutorska kompaniia Liks”, prov.
Radishcheva, 3Kyiv 03124 (UA)
2016 08 19
2017 07 31
2017 07 13
1355031
S. COIFMAN
9, 14
INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC., 3069 Taft
StreetHollywood FL 33021 (US)
2017 01 06
2017 07 31
2017 07 13
1355034
DextroFAT
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 13
2017 07 31
2017 07 13
1355035
FaserSan
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 13
2017 07 31
2017 07 13
1355036
Protamino
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 13
2017 07 31
2017 07 13
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1355037
Lactoma
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 13
2017 07 31
2017 07 13

1355750
CFE: 05.07.10, 24.17.02, 26.01.04
16, 33, 35
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, MetroStraße 140235 Düsseldorf (DE)
2017 03 24
2017 07 31
2017 07 13

1355038
SHINING CROWN
CFE: 27.05.02, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”Vranya-LozenTriugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2016 12 06
2017 07 31
2017 07 13

1355768
ROTO-CART PATIS
16
ROTO-CART spa, Via Mussa, 30-Z.I.I-35017 PIOMBINO DESE (PD) (IT)
2017 02 27
2017 07 31
2017 07 13

1355039
PorcSan
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 09
2017 07 31
2017 07 13
1355040
BoliSan
5, 31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2016 12 20
2017 07 31
2017 07 13
1355041
SanEnergy
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2017 01 11
2017 07 31
2017 07 13
1355063
ManFlu
5, 29, 30
Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mit
beschränkter Haftung, Gereonsmühlengasse 1-1150670 Köln (DE)
2017 04 26
2017 07 31
2017 07 13
1355069
PRIMIGI
CFE: 01.15.23, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
10, 12, 18
ZHEJIANG TAIZHOU XIDEBAO SHOES CO., LTD., No. 888, Zechu
Road,Zeguo Town,Wenling CityZhejiang Province (CN)
2016 11 14
2017 07 31
2017 07 13
1355487
solar
CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
Solar A/S, Industrivej Vest 43DK-6600 Vejen (DK)
2016 09 15
2017 07 31

35, 37, 39, 41, 42
2017 07 13

1355517
RUSSIAN BEAR
CFE: 28.05.00
30
Rychagov Sergei Aleksandrovich, Moskovskaya, 10-10, RU-440600
Penza (RU)
2017 05 03
2017 07 31
2017 07 13
1355532
WONDJINA
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 rue de la Division
LeclercF-67290 PETERSBACH (FR)
2017 05 03
2017 07 31
1355533
CULA
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 rue de la Division
LeclercF-67290 PETERSBACH (FR)
2017 05 03
2017 07 31

33
2017 07 13
33
2017 07 13

1355538
PETER WEINBACH
33
WEINKELLEREI HECHTSHEIM, GMBH, Rheinhessenstr. 2555129
MAINZ (DE)
2017 05 03
2017 07 31
2017 07 13
1355580
V
CFE: 05.03.11, 27.05.08
29, 30, 43
Marco und Massimo Mosna GbR, Belgische Allee 2253842
Troisdorf (DE)
2016 10 20
2017 07 31
2017 07 13
1355699
transcargo
CFE: 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
36, 39, 42
TRANSCARGO A/S. INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION,
Industrivej 46DK-6330 Padborg (DK)
2017 01 23
2017 07 31
2017 07 13

1355789
CFE: 26.01.01
7
Zhejiang Doyin Pump Industry Co., Ltd., South of First-class
Highway,Dashi, Daxi Town,Wenling City317525 Zhejiang (CN)
2017 04 10
2017 07 31
2017 07 13
1355876
HG
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7
Shanghai Hugong Electric (Group) Co., Ltd, 7177 WaiQingSong
Hwy,Qingpu District201700 Shanghai (CN)
2017 05 03
2017 07 31
2017 07 13
1355946
ZEPTOROZ
5
Celgene Corporation, 86 Morris AvenueSummit NJ 07901 (US)
2017 05 19
2017 07 31
2017 07 13
1356006
YOU GOT SOUL
25, 28, 35, 41
Axcez Trading AB, Box 4021SE-461 04 Trollhättan (SE)
2016 06 16
2017 07 31
2017 07 13
1356140
Aquario
CFE: 27.05.01
7, 11
Spasov Andrey Arkadievich, Chasovaya street, 18, apt. 31RU125315 Moscow (RU)
2017 04 03
2017 08 07
2017 07 20
1356183
eGambit
42
TEHTRI-Security, 13-15 Rue TaitboutF-75009 Paris (FR)
2017 05 10
2017 08 07
2017 07 20
1356184
REMIX
34
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3CH-2000 Neuchâtel (CH)
2017 05 15
2017 08 07
2017 07 20
1356265
Ahrenshof
CFE: 07.03.11, 27.05.02
1, 2, 3, 4, 5, 35
Ahrenshof GmbH, An der Babe 604509 Wiedemar (DE)
2016 06 28
2017 08 07
2017 07 20
1356286
Joy & Peace
CFE: 24.17.25, 27.05.01
18, 25
NEW BELLE FOOTWEAR(SHENZHEN) CO., LTD., No.99, Huaning
West Road,Dalang Street,Longhua District,Shenzhen
CityGuangdong Province (CN)
2017 03 16
2017 08 07
2017 07 20
1356340
LIVINGDREAMS
CFE: 18.05.07, 26.13.25, 27.05.01
Nicole Hoch, Dorfstrasse 52CH-8706 Meilen (CH)
2017 05 13
2017 08 07

20
2017 07 20

1356381
ROTO-CART TOFFLY
16
ROTO-CART spa, Via Mussa, 30-Z.I.I-35017 PIOMBINO DESE (PD) (IT)
2017 02 27
2017 08 07
2017 07 20
1356392
SCOTT Denim
CFE: 03.01.22, 24.01.13, 24.09.05, 27.05.02
25
La Société Textile Consulting Et Services TCS, 107 Cité des Jardins
el Mourouj 3Ben Arous (TN)
2017 02 24
2017 08 07
2017 07 20
1356549
EASYFITNESS.club LIFESTYLE & SPORT
CFE: 24.17.02, 27.05.02, 29.01.13
9, 16, 21, 28, 32, 35, 41, 44
Easyfitness Holding GmbH, Anderter Strasse 5330629 Hannover (DE)
2017 02 20
2017 08 07
2017 07 20
1356621
CFE: 24.11.25, 26.13.25
12, 37
Beijing Automobile Group Co. Ltd, No.99 Shuanghe Street,Shunyi
DistrictBeijing (CN)
2017 04 21
2017 08 07
2017 07 20
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1356627
BERIKA
CFE: 28.19.00
32, 33
JSC „TELIANI VALLEY”, Close to the Mukhiani Settlement,A. Isakiani
lane0172 Tbilisi (GE)
2017 04 19
2017 08 07
2017 07 20
1356643
SAVICTO
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Savicto Projection Equipment Co. Ltd., Room
201, Building A, Qianwan One Road, Shenzhen Hong Kong
Cooperation Area,Shenzhen China (Settled in Shenzhen Qianhai
Commercial Secretary Co., Ltd) (CN)
2017 05 03
2017 08 07
2017 07 20
1356644
CFE: 28.03.00
9
Shenzhen dzh industrial Co., LTD, 3F, 9 Building, 9-10
Block,BuYong Industrial D Zone, Shajing Street,Baoan
districtShenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 07
2017 07 20
1356645
QIANYE
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen dzh industrial Co., LTD, 3F, 9 Building, 9-10
Block,BuYong Industrial D Zone, Shajing Street,Baoan
districtShenzhen (CN)
2017 05 03
2017 08 07
2017 07 20
1356646
SANXIA
CFE: 06.01.02, 06.03.05, 18.03.02, 26.01.01, 27.05.01
5
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD., No. 8, Ziyang
Road,Dianjun District,Yichang CityHubei (CN)
2017 05 03
2017 08 07
2017 07 20
1356691
exceet
CFE: 26.04.09, 27.05.01
9, 36, 38, 40, 42
exceet Group AG, Riedstrasse 1CH-6343 Rotkreuz (CH)
2016 12 21
2017 08 07
2017 07 20
1356703
Name It !
CFE: 16.01.04, 24.17.04, 27.05.02
16, 28, 41
ZANZOON, 83 RUE DE VILLIERSF-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
2017 03 22
2017 08 07
2017 07 20
1356744
B-Protect
9
CODIR, Avenue de Paris, Les HédauvesF-78550 BAZAINVILLE (FR)
2017 04 18
2017 08 07
2017 07 20
1356768
otom LEGEND DESIGNS
CFE: 26.04.18, 26.11.03, 27.05.10, 29.01.12
12, 35
OTOM OTO TEKSTİLİ VE AKSESUARLARI SANAYİ TİC. LTD. STİ,
İstiklal Mh. Turkmen Sk. No: 17Serdivan Sakarya (TR)
2016 12 07
2017 08 07
2017 07 20
1356780
PHONEXIA
9, 35, 42
Phonexia s.r.o., Chaloupkova 3002/1aCZ-612 00 Brno (CZ)
2017 01 31
2017 08 07
2017 07 20
1356872
TEQUILA ESTEPA
CFE: 01.01.01, 06.06.01, 25.01.15, 27.05.02, 29.01.15
33
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8 SK-064 01
Stará Ľubovňa (SK)
2017 03 16
2017 08 07
2017 07 20
1356875
APARAVI
9, 42
APARAVI Software AG, Poststrasse 18CH-6300 Zug (CH)
2017 05 08
2017 08 07
2017 07 20
1356917
dic Color & Comfort
CFE: 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
20
DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-chome,Itabashi-kuTokyo 1748520 (JP)
2016 07 27
2017 08 07
2017 07 20
1356918
TIRSAN
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
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TİRYAKİLER OTO MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Umurbey Mahallesi,1520 Sokak, No:34Alsancak-İZMİR (TR)
2016 07 01
2017 08 07
2017 07 20
1356924
EUROPAPIER
CFE: 26.05.01, 27.01.04, 29.01.15
3, 6, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 24
EUROPAPIER AUSTRIA GMBH, Autokaderstraße 86-96A-1210 Wien (AT)
2016 08 05
2017 08 07
2017 07 20
1356956
GASGUARD
6
Elaflex Pacific Pty Ltd, Unit 29, 58 Box RoadTAREN POINT NSW
2229 (AU)
2016 12 23
2017 08 07
2017 07 20
144
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.
377233
KIENZLE
9, 16
CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, VAHRENWALDER STRASSE 9
30165 HANNOVER (DE)
2009 10 19
2010 03 01
2010 01 07
1057932
EVEREST
9
SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Dereboyu
Caddesi No:79/B,MecidiyeköyŞİŞLİ-İSTANBUL (TR)
2016 02 24
2016 06 20
2016 05 12
1129052
Woox Jns
25
BÜLENT ACAR, Meter, Fatih Cad. GüldaliSk. Birlik Han No: 19Kat:
1Güngören/İstanbul (TR); EBRU KARAKAS, Meter, Fatih Cad.
GüldaliSk. Birlik Han No: 19Kat: 1Güngören/İstanbul (TR)
2016 01 14
2016 05 09
2016 03 31
1146346
Savoy Club
33
SIS INDUSTRIES OOD (Ltd.), 77 James Boucher Blvd., fl.2, office 2
BG-1407 Sofia (BG)
2012 11 12
2013 03 18
2013 02 07
1215350
M 6 MEZCAL 6
CFE: 01.01.01, 01.07.06, 01.15.15, 26.03.23, 26.13.25
33
NEVER HIT A LADY, INC., SUITE 201 150 GREAT NECK ROAD GREAT
NECK NY 11021 (US)
2014 06 27
2014 10 13
2014 09 04
1227325
PROXIMA TENDENZE CERAMICHE
CFE: 27.05.10
19
FOSHAN MAINLAND IMPORT AND EXPORT CO., LTD., C.22/F
DEVELOPMENT TOWER, HUAYUAN EAST ROAD, G.D. PROVINCE
FOSHAN (CN)
2014 09 02
2015 01 19
2014 12 11
1227355
KALINKA
CFE: 25.07.25, 29.01.13
33
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „RUSINVEST”,
NOVOMYTISHCHENSKIY PROSPEKT, 41, KORP. 1, MYTISHCHI RU141018 MOSKOVSKAYA OBLAST (RU)
2014 09 30
2015 01 19
2014 12 11
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1245002
no more tears
CFE: 01.15.15, 26.11.13
3, 5
JANSSEN PHARMACEUTICA NV, TURNHOUTSEWEG 30 B-2340
BEERSE (BE)
2015 03 02
2015 06 22
2015 05 07
1247450
TORK
CFE: 26.01.18, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
12
TORK BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, İSTANBUL DERI ORGANIZE SANAYI BÖLGESI TANEN
SOKAK, NO:6 11/3 ÖZEL PARSEL TUZLA İSTANBUL (TR)
2014 10 09
2015 07 06
2015 05 21
1256510
Oneway Biomed
16, 41, 44
OnewayBiomed GmbH, Dorfplatz 11CH-8737 Gommiswald (CH)
2015 05 28
2015 08 31
2015 07 23
1265242
ED&F MAN TERMINALS
39
Westway Feed Products LLC, 365 Canal Street, Suite 2900New
Orleans LA 70130 (US)
2015 07 31
2015 10 26
2015 09 17
1266264
Casella
CFE: 27.05.01, 29.01.01
20, 35
KASELLA BÜRO SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Haraççı Merkez Mah. Haraççı HadımköyYolu Cad. No:11
ArnavutköyİSTANBUL (TR)
2015 02 06
2015 10 13
2015 10 01
1280221
ISTA
CFE: 26.11.21, 27.05.17
9
Hofero Limited, Archbishop Makariu III,223, Court Avenue,
2 floorCY-3105 Limassol (CY)
2015 11 04
2016 02 01
2015 12 24
1280869
VALENTINI EMPORIUM
CFE: 27.05.22
18, 25
GIANGI S.R.L., Via dei Tigli, 16/A47890 DOMAGNANO (SM)
2015 11 04
2016 02 01
2015 12 24
1284721
suez
CFE: 27.05.17
1, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45
SUEZ, Tour CB21-16 place de l’IrisF-92040 PARIS LA DEFENSE
Cedex (FR)
2015 09 01
2016 03 14
2016 01 28
1289185
GREENFIELD
33
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „WALL-STREET”,
pom. 7N, d. 20, ul. Shornaya220004 Minsk (BY)
2015 12 18
2016 04 11
2016 02 25
1289218
DGM
CFE: 27.05.17, 29.01.01
9, 11
DGM Pharma-Apparate Handel AG, Baarerstrasse 8CH-6301
Zug (CH)
2016 01 11
2016 04 11
2016 02 25

1587

1290369
EXCEPTION
CFE: 28.03.00
18
GUANGZHOU KAITZ LEATHER CO., LTD., Floor 1-4, No.
1 Factory,No.32 Lida Road,Shiling Town,Huadu District,
GuangzhouGuangdong Province (CN)
2015 10 05
2016 04 11
2016 03 03
1293514
Artistic
CFE: 27.05.01
NAIL ALLIANCE-ARTISITC, INC, 6840 North Oak
TrafficwayGladstone MO 64118 (US)
2016 02 25
2016 05 09

3
2016 03 24

1293709
G65
12
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12 Heolleung-ro,Seocho-guSEOUL
137-938 (KR)
2016 01 18
2016 05 09
2016 03 24
1294658
DIGIPRINT
1, 2
KEMİTEKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Atatürk
Sanayi Bölgesi Ömerli Mah.Fahri Korutürk Cad. No:80Hadımköy
ArnavutköyTR-34555 İstanbul (TR)
2015 12 07
2016 05 09
2016 03 31
1295182
Waller
CFE: 27.05.01
17, 35
Kleinberh Valerii Hariiovych, vul. Chervonoho Kozatstva, 27,
kv.131m. Dnipropetrovsk 49125 (UA); Lisetskyi Andrii Ivanovych,
zh/m Komunar, 5p, kv.31m. Dnipropetrovsk 49128 (UA);
Khrapachov Serhii Hennadiiovych, vul. Lisna 38m. Dnipropetrovsk
49008 (UA)
2015 12 31
2016 05 23
2016 04 14
1295196
APITERAPIA
30
PRIMO MENDOZA, S.L., Pol. Ind. Ciutat de Carlet,C/ Mestral,
18,CarletE-46240 Valencia (ES)
2015 12 01
2016 05 23
2016 04 14
1308537
LADA VESTA
CFE: 27.05.10
12
Public Joint-Stock Company „AVTOVAZ”, Yuzhnoe shosse, 36, RU445024 Togliatti, Samarskaya oblast (RU)
2015 09 30
2016 10 24
2016 09 15
1311726
SGUU
CFE: 27.05.01
25
ZHANG Xiaolv, Huanzhen Road,Shangcun Village,Xincheng
Town,Rui’an CityZhejiang Province (CN)
2016 03 30
2016 11 07
2016 09 29
1320850
CEMT
CFE: 24.15.07, 27.05.19
7
Jiangsu CEMT Energy Equipment Co., Ltd., No. 115 Xingmin South
Road,Jiangning Science Park,Nanjing 211100 Jiangsu Province (CN)
2016 03 28
2017 01 02
2016 12 01

1588

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 4/2018

G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
145

(B1) 223153 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu oraz przyczynę i treść sprostowania.

(B1) 223155 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

OPISY PATENTOWE

(B1) 224397 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 220107 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 221315 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 224607 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: na stronie tytułowej
nie został ujęty jeden z współtwórców - SEBASTIAN FIRLIK, Msz‑
czonów, PL

(B1) 222206 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 224787 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 222213 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 226963 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzony błąd drukarski w imieniu twórcy wyna‑
lazku: jest “Emila” a powinno być “Emilia”

(B1) 222219 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 222222 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 222876 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 226993 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(T3) 2132380 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego po‑
nownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2132380 B9)

H. OGŁOSZENIA
146
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu,
wysokość opłaty licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę
złożenia oświadczenia oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego)
oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
(B1) 228268
2014 07 28
03/2018
(-)
2017 11 16
Sposób otrzymywania (-)-enancjomeru (-)-(1R,4S)-2-azabicy‑
klo[2.2.1]hept-5-en-3-onu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228269
2015 04 13
03/2018
(-)
2017 12 04
Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aero‑
zolami i bioaerozolami
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
(B1) 228270

2015 04 13

03/2018

(-)

2017 12 04

Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenia‑
niem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
(B1) 228271
2015 05 12
03/2018
(10%)
2017 11 17
Sposób otrzymywania eteru allilowo-glicydolowego
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228272
2016 03 08
03/2018
(10%)
2017 11 17
Sposób wytwarzania jednostronnych taśm samoprzylepnych
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228273
2016 03 21
03/2018
(10%)
2017 11 17
Sposób wytwarzania jednostronnych taśm samoprzylepnych
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228283
2014 03 26
03/2018
(10%)
Sposób oceny jakości mięsa marynowanych ryb

2017 11 22

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ZACHODNIOPOMORSKI
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNY

(B1) 228390
2015 09 28
03/2018
(-)
2017 12 04
1-Acylo-2-bursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero3-fosfocholina
oraz
sposób
otrzymywania
1-acylo-2bursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero-3-fosfocholiny
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228391
2015 09 28
03/2018
(-)
2017 12 04
1-Bursztynylodehydroepiandrosteron-2-acylo-sn-glicero-3-fosfocholina
oraz sposób otrzymywania 1- bursztynylodehydroepiandrosteron2-acylo-sn-glicero-3-fosfocholiny
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228392
2015 09 28
03/2018
(-)
2017 12 04
1,2-Dibursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero-3-fosfocholina
oraz sposób otrzymywania 1,2-dibursztynylodehydroepiandroste
ron-sn-glicero-3-fosfocholiny
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228397
2014 04 24
03/2018
(-)
2017 12 11
Sposób wytwarzania R-(-)-2-bromo-1-(2’-metoksyfenylo)-etan-1-olu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228398
2014 04 24
03/2018
(-)
2017 12 11
Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(2’,4’-dichlorofenylo)-etan-1-olu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

1589

Mineralny nawóz wieloskładnikow0y o przedłużonym działaniu,
zawierający rdzeń z komponentów mineralnych i sposób wytwa‑
rzania mineralnego nawozu wieloskładnikowego o przedłużonym
działaniu, zawierającego rdzeń z komponentów mineralnych
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228405
2014 11 05
03/2018
(10%)
2017 12 18
Mineralny nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu
i sposób wytwarzania mineralnego nawozu o przedłużonym
działaniu
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228406
2015 05 21
03/2018
(10%)
2017 12 01
Sposób wydzielania glicydolu z roztworów poreakcyjnych po pro‑
cesie epoksydacji alkoholu allilowego na katalizatorze Ti-SBA-15
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228407
2015 06 30
03/2018
(10%)
2017 12 01
Sposób utleniania limonenu na węglach aktywnych
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228408
2015 07 17
03/2018
Sposób epoksydacji limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(10%)

2017 12 01

TECHNOLOGICZNY

(B1) 228399
2014 04 24
03/2018
(-)
2017 12 11
Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(4’-chlorofenylo)-etan-1-olu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 228409
2015 08 24
03/2018
(10%)
2017 12 18
Sposób otrzymywania eteru allilowo-glicydolowego
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 228400
2014 07 28
03/2018
(-)
2017 10 16
2-butylo-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on i sposób otrzymywa‑
nia 2-butylo-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 228410
2015 09 23
03/2018
(10%)
2017 12 18
Sposób chłodzenia nawozów i układ do chłodzenia nawozów
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 228402
2013 06 07
03/2018
(10%) 2017 12 04
Sposób wytwarzania węgla aktywnego z melasy
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 228411
2014 04 08
03/2018
Przekładnia magnetyczno-mechaniczna
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(B1) 228403
2013 07 09
03/2018
(10%) 2017 12 04
Reaktywny mikronapełniacz poliuretanowy, sposób wytwarzania
reaktywnego mikronapełniacza poliuretanowego i kompozycja po‑
limerowa zawierająca reaktywny mikronapełniacz poliuretanowy
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 228404

2014 11 05

03/2018

(10%)

2017 12 18

(-)

2017 12 21

(B1) 228412
2016 02 18
03/2018
(-)
2017 12 04
Sposób i układ sterowania odczuwalną jakością powietrza w po‑
mieszczeniach
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 228413
2016 02 18
03/2018
(-)
2017 12 04
Sposób oceny zagrożenia radonowego i układ do niwelowania za‑
grożenia radonowego w budynkach
POLITECHNIKA LUBELSKA

1590
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ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 228414
2016 02 18
03/2018
(-)
2017 12 04
Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakości powietrza w po‑
mieszczeniach
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 228415
2011 12 14
03/2018
(-)
2017 12 19
Układ do informowania otoczenia z pojazdu samochodowego
o potrzebie pomocy, zwłaszcza po zdarzeniu drogowym
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
(B1) 228416
2015 09 21
03/2018
(-)
2018 01 04
Zintegrowana sonda TDT do pomiaru wilgotności materiałów po‑
rowatych
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
(B1) 228421
2016 10 11
03/2018
(-)
2017 12 04
1’-[(3,7-Dimetylo-3-winylookta-6-enylo]-2’-hydroksy-sn-glicero-3’fosfocholina i sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228422
2016 10 18
03/2018
(-)
2017 12 11
Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228423
2016 10 21
03/2018
(-)
2017 12 04
1’-(3,7,11,15-Tetrametylo-3-winyloheksadecylo)-2’-hydroksy-snglicero-3’-fosfatydylocholina i sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228424
2016 10 21
03/2018
(-)
2017 12 04
1’-(3,7-Dimetylo-3-winylookta-6-enylo)-2’-palmitoilo-sn-glicero3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228425
2016 10 21
03/2018
(-)
2017 12 04
1’-(3,7,11-Trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienylo)-2’-palmitoilosn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228426
2016 10 21
03/2018
(-)
2017 12 04
1’-{2-[(2’’E)-2’’-Butylideno-1’’,3’’,3’’trimetylo]cykloheksylo}acetylo-2’‑
-palmitoilo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228427
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 05
2’-Metoksy-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywa‑
nia 2’-metoksy-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

Nr 4/2018

(B1) 228428
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 05
4’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 4’-amino‑
-4-karboksychalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228429
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 05
4’-Amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 4’-amino-4-ety‑
lochalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228430
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 05
3’-Amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-4-ety‑
lochalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228431
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 05
4’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywa‑
nia 4’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228432
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 11
3’-Amino-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 3’-amino‑
-4-benzyloksychalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228433
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 11
3’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywa‑
nia 3’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228434
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 11
2’-Amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 2’-amino-4-ety‑
lochalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228435
2016 12 09
03/2018
(-)
2017 12 11
2’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywa‑
nia 2’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228443
2011 02 04
03/2018
(-)
2018 01 10
Sposób pomiaru i monitorowania bioelektrycznej aktywności kory
mózgowej u zwierząt, zwłaszcza u owiec
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 228444
2014 07 21
03/2018
Przekładnia ślimakowa bezluzowa
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

(-)

2017 12 28

(B1) 228445
2014 07 31
03/2018
Przekładnia ślimakowa bezluzowa

(-)

2017 12 28

Nr 4/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
(B1) 228446
2014 09 15
03/2018
Przekładnia ślimakowa bezluzowa
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

(-)

(B1) 228447
2015 06 23
03/2018
Sposób epoksydowania oleju sezamowego
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(10%)

2017 12 28

2017 12 27

TECHNOLOGICZNY

(B1) 228509
2015 11 24
04/2018
(-)
Sposób otrzymywania 6-acetamidoflawonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

2017 12 18

(B1) 228510
2015 11 24
04/2018
(-)
Sposób otrzymywania 6-acetamidoflawonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

2017 12 18

(B1) 228511
2016 03 29
04/2018
(-)
2017 12 27
Układ przestrajanego filtru pasmowo-przepustowego
RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
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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.
(B1) 209822
Pochodna chinoliny lub chinazoliny, zawierająca ją kompozycja
farmaceutyczna i zastosowanie
DPO.0498 2018 02 09
Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd., TOKIO, Japonia
EU/1/17/1215 2017 08 24 FOTIVDA - TIWOZANIB
(B1) 214624
Środki chwastobójcze zawierające podstawiony tien-3-ylosulfo
nyloaminokarbonylotriazolinon, zastosowanie środków, sposób
zwalczania niepożądanych roślin i sposób wytwarzania środków
chwastobójczych
DPO.0506 2018 02 28
Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy
R-174/2017 2017 09 01
ATLANTIS STAR
3818		
2017 03 21
ATLANTIS STAR
3819		
2017 03 21
COSSACK STAR
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(T3) 2126106
Sposób produkcji i oczyszczania czynnika VIII i jego pochodnych
DPO.0505 2018 02 27
SK CHEMICALS CO., LTD., SUWON, Korea Południowa
EU/1/16/1158 2017 01 04 AFSTYLA - LONOCTOCOG ALFA
(B1) 207754
Środek chwastobójczy, zastosowanie środka, sposób zwalczania
niepożądanych roślin i sposób wytwarzania chwastobójczego środka
DPO.0504 2018 02 27
Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy
R-174/2017 2017 09 01
ATLANTIS STAR
3818		
2017 03 21
ATLANTIS STAR
3819		
2017 03 21
COSSACK STAR
(T3) 2091940
Związki oparte na 4-fenylo-6-(2,2,2-trifluoro-1-fenyloetoksy)
pirymidynie i ich zastosowania
DPO.0503 2018 02 27
Lexicon Pharmaceuticals, Inc., THE WOODLANDS, Stany
Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1224 2017 09 18 XERMELO - TELOTRISTAT
(T3) 1608344
Doustne formulacje kladrybiny
DPO.0502 2018 02 21
ARES TRADING S.A., AUBONNE, Szwajcaria
EU/1/17/1212 2017 08 22 MAVENCLAD - KLADRYBINA
(T3) 2805723
SCHEMAT DAWKOWANIA KLADRYBINY DLA LECZENIA
STWARDNIENIA ROZSIANEGO
DPO.0501 2018 02 21
Merck Serono SA, COINSINS, Szwajcaria
EU/1/17/1212 2017 08 22 MAVENCLAD - KLADRYBINA
(T3) 2356151
LUDZKIE PRZECIWCIAŁA O WYSOKIM POWINOWACTWIE
PRZECIWKO LUDZKIEMU RECEPTOROWI IL-4
DPO.0500 2018 02 19
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., TARRYTOWN, Stany
Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1229 2017 09 26 DUPIXENT - DUPILUMAB
(T3) 2099453
Terapia skojarzona podstawionymi oksazolidynonami
DPO.0499 2018 02 13
Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM, Niemcy
EU/1/08/472		 2013 05 22 XARELTO - RYWAROKSABAN
(B1) 228155
3-{ (3R, 4R)-4-metylo-3-[metylo-(7H-pirolo[2, 3-d]pirymidyn4-ylo)-amino]-piperydyn-1-ylo} -3-okso-propionitryl
DPO.0507 2018 03 05
PFIZER PRODUCTS INC., GROTON, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1178 2017 03 22 XELJANZ - TOFACYTYNIB
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O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA 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 wnio-
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sku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę
pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, numer
i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie
produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego w tym zezwoleniu, datę złożenia wniosku o przedłużenie ochrony.
(T3) 2049506
Modulatory farmakokinetycznych właściwości leków
DPO.0365 2015 11 16
Gilead Sciences, Inc., Foster City, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/13/830		 2013 05 27 STRIBILD – ELWITEGRAWIR /
KOBICYSTAT / EMTRYCYTABINA / TENOFOWIR DIZOPROKSYLU
(W POSTACI FUMARANU)
2018 02 28
149
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
281 693 w WUP nr 05/2016 r. na str. 536 w łamie lewym, wiersz 27
błędnie umieszczono nazwę uprawnionego
jest: SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED Z SIEDZIBĄ UNIT
A, BROOK PARK EAST, Shirebrook, Wielka Brytania
powinno być: SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED, Shire‑
brook, Wielka Brytania

Nr 4/2018

453 208 w WUP nr 12/2017 r. na str. 4667 w łamie lewym, wiersz 21
błędnie zamieszczono informację o decyzji stwierdzają‑
cej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
powinno być: tej informacji nie powinno być
453 211 w WUP nr 12/2017 r. na str. 4667 w łamie lewym, wiersz 22
błędnie zamieszczono informację o decyzji stwierdzają‑
cej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
powinno być: tej informacji nie powinno być
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA ZNAKÓW TOWAROWYCH
1286838

w WUP 01/2018 została błędnie opublikowana in‑
formacja o rejestracji międzynarodowej uznanej
w Polsce
jest:
1286838 ZÜNDAPP
07
Otmar Muther, Wachtelweg 3A-6971 Hard (AT)
2017 01 18
2017 05 08
2017 04 20
Powinno być:
1286838 ZÜNDAPP
12, 37
Otmar Muther, Wachtelweg 3A-6971 Hard (AT)
2015 07 10
2016 02 11
2016 02 11
PATENT EUROPEJSKI

(T3) 2523865 w WUP nr 10/2016 na stronie 2839 w łamie lewym,
wiersz 59 od góry,
jest:
GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V., PZ Amster‑
dam, Holandia
powinno być :
GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V., Amsterdam,
Holandia

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: 4
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 – 2 etaty
– elektrotechniki – 2 etaty
• 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 maja 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” lub „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 90 067 lub 22 57 90 452.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• prowadzenie badania formalnoprawnego zgłoszeń przedmiotów ochrony własności przemysłowej,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem formalnoprawnym
zgłoszeń.

Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:
•
•
•
•
•
•

znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
łatwość podejmowania decyzji,
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów: 30 maja 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/DZ-II”
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty
otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na
podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne
aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 lub 22 57 90 067.
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